
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1635-1640.
R 74 fol. 56vo 03-09-1635

Henrick Jan Aelbers is schuldig aan Barbara Jan Aelbers, zijn 
zuster,
ƒ 100, - α 5%.
Hiermede vervallen alle voorgaande "gelofften".

R 74 fol. 61 04-09-1635

Peter Gielens heeft eertijds van Valentijn Rommen gekocht:
- groes in de Stegen

1. Goossen de Smidt
2. de straat
3. Claude Idelet, schout
4. Anthonis Henricx

Van deze verkoop is geen "veste" gevonden.
Mathijs  Joosten heeft  nu als  mede-erfgenaam van  Peter Gielens 
"geschikt" met
Maes Adriaens - alias Marijnen - als weduwenaar van de dochter 
van Valentijn
Rommen dat hij tegen betaling van 5 rijksdaalders voor altijd 
afziet van het
voors. stuk groes.

R 74 fol. 57 05-09-1635

- Willem Dirck Gielissen - g.m. Margriet Lambers - ter eenre - en
- Lambert Willems, zijn zoon,
- Lijske Wilems, zijn dochter,
- Jacop Michiels - g.m. Jenneke Willems,
- Joost Jan Willems en Meus Jan Willems - als momboiren van de 
onm. kinderen,
- Geuart Meus - g.g.m. wijlen Dircxken Willems - zijn kinderen 
ter andere 
zijde.
Zij verdelen:
1e lot: Willem Dircx
- de helft van het huis, hof, land en dries met de houtwas - 
gelegen aan
  Voordeldonck of Langhstraet.
- den Hogendries met het Leechveltien daaraan - in het Lielder.
- de helft van een akker aen den Berch - de zijde naast de weg 
gaande naar
  het Lielder.
- de helft van het Nyeuwe Erffve tegenover het huis gelegen - de 
zijde naast
  het huis.
Belast met: ƒ 100,- aan het Clooster van de Susteren van Orten te 
"s Bosch.

-  ƒ  50,- aan Peter Hanrick Vreynssen, pastoor te 
Leveroy.

- 17╜ st./jr aan de Fraters te 's Bosch.
- 2 vat rogge/jr aan Jr. Jegers te St. Oeden Rode.
- 6 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
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- 5 vat rogge/jr aan de Pastorye van Asten.
- 3 vat rogge/jr aan de Kerk van Deurne.

2e lot: de kn Willem Dircx
- het "quaet" huis met de grond waarop het staat.
-  het  akkertje  daarbij  gelegen  -  strekkende  van  het  voorste 
huiske tot op
  de Loverboschwech.

1. erfgn Peter Dirck Gielens
2. Goris Isbouts

- land den Kersmaker - uitschietende op
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                                 de Langhstraet
- het Eeusselveltien met de bempt
                                 daarbijgelegen
- de helft van de Nyeuwe Erffve - naast de kant van Tijs van 
Leenssel -
  tegen het andere te delen.
- de helft van de akker aan den Berch - naast de kant van Goris 
Isbouts.
Belast met: 100 daalder aan Mr. Gerart van Someren.

- 17╜ st./jr aan de Arme Fraters te 's Bosch.
- 8 vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
- 4 vat rogge/jr aan St. Achten-aultaer.
- 15 st./jr aan de H. Geest van Asten.
- 2 vat rogge/jr aan Jr. Jegers te St. Oeden Rode.
- 1 st./jr aan de Cappellaen alhier.

De  achterstel in  alle "lasten"  zullen door  alle condividenten 
gezamelijk worden 
voldaan.

R 74 fol. 58 10-09-1635

Hanrick Lenarts is schuldig aan Goris Franssen - ƒ 53,50.

R 73 fol. 45vo 10-09-1635     register R 73 !!

Er is misverstand en kwestie ontstaan tussen de kinderen Tijs 
Willems t.w. de
voor- en na-kinderen.
Het contract hiervan, opgemaakt door wijlen van der Meulen, oud 
secretaris te
Asten, is onvindbaar.
EΘn van de na-kinderen, Goortien, is overleden en daardoor zouden 
volgens dat 
contract, de voor-kinderen samen mogen delen.
De voor-kinderen: Jan Jan Evers - g.m. Elsken,

      - Frans Tijssen,
      - Willem Aert Berckers - g.m. Willemken,

De  na-kinderen:  Aert  en  Meriken,  nog  onmondig,  voor  deze  hun 
momboir Jan 
Willems.
Jan Peter Willems Verrijt en Anthonis Canters hebben samen de 
verschillen 
"uitgesproken".
a.  De  voor-kinderen,  door  het  versterf  van  Geurtken,  zullen 
ontvangen de 
   ƒ 100,- t.l.v. Hanrick Frans de Cremer.
b.  De  na-kinderen  zullen  behouden  het  "goet"  dat  staat  te 
versterven  van 
   Metken Evers, hun "kynders grootmoeder, tsal wesen alleen voor 
die twee
   onmundige". 

R 74 fol. 58 14-09-1635

Frans Jacops te Tongelre is schuldig aan Marten Selen - ƒ 19,75 
wegens ge-
kochte schapen.



Borg: Dirck Goossens.

R 74 fol. 58vo 15-09-1635
Walraven  Janssen  geeft  in  belening  aan  Jenneke,  dr  wijlen 
Anthonis Henrick
Deckers - geass. met Jan Anthonis Selen - zijn deel in:
- land achter de Molen

1. weduwe Hanrick Lenarts
2. St. Joris-aultair

 3-4. de straat            Beleensom: 
ƒ 44,65.
Te lossen: Bamisse 1636. Bij niet voldoen vervallen alle rechten 
en gaat de                               grond als verkocht over.



R 74 fol. 58vo 15-09-1635

Jenneke,  dr  wijlen  Anthonis  Henrick  Deckers  -  geass.  met  Jan 
Anthonis Selen en
Walraven Janssen - verkoopt aan Laurens Volders, secretaris, haar 
deel in:
- land in de Snijderskamp geheel 44 r.

1. Jan Janssen
2. erfgn Frans Tijssen Verrijt
3. Jan Anthonis Mennen
4. erfgn Pauwels Loyen of Gerart 

Dircx
Belast met: 1 blancke/jr grondcijns.
  - ╜ kan olie/jr aan de Kerk van Asten.
Zij verkoopt aan Jan Janssen haar deel in:
- land aan de Pas

1. Mr. Jan Henricx
2. Walraven Janssen
3. Henrick Peters
4. Anthonis Canters

Belast met: 1 vat "erffsroghe"/jr aan Lenaert Daemen.  
Zij verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- groes int Root

1. Mr. Adriaen Lintermans
2. erfgn Reynder Lenssen
3. Laurens Volders
4. Jan Anthonis Mennen

R 74 fol. 60 17-09-1635

Jan Jan Peters Gebelen verkoopt aan Gerard Dircx, schepen:
- land/groes in de Stegen 1  l. 
35 r.

 1-3. erfgn Joost Roeffs
2. Jan Henrick Stricken
4. Dielis Henrick Aerts

"Bevonden"  cijnsen  mogen  gekort  worden  tegen  de  "penninck 
dartich".

R 74 fol 59vo 19-09-1635

Josyntien, dr wijlen Henrick Anthonis Deckers - g.m. Peter van 
den Bosch, met
procuratie van haar man of Jan Anthonis, haar voorgaande momboir 
- 
d.d. 4-4-1635.
Zij verkoopt aan Laurens Volders haar deel in: 
- land int Root

geheel 44 r.
1. Jan Janssen
2. erfgn Frans Tijs
3. Jan Anthonis Mennen
4. erfgn Pauwels Loyen

Belast met: 1 blancke/jr grondcijns.
- ╜ kan olie/jr aan de Kerk van Asten.

Zij verkoopt aan Reynder Janssen haar deel in:
- groes int Root geheel 1 l. min 1 



r. 4 v.
Zij verkoopt aan Jan Janssen haar deel in:
- land aan de Pas

1. Walraven Janssen
2. Mr. Jan Henricx
3. Henrick Peters
4. Teunis Canters

Belast met: 1 vat rogge/jr aan Lenart Damen te Helmont. 
 



R 33 - 52 19-09-1635  fictief - ongedateerd.

Evert Janssen, aanlegger
- contra
Magdalena - weduwe Frans Hendricx Crael, gedaagde.
o.a. 
1. Gedaagde ontkend dat haar man geld zou hebben geleend van 
aanlegger -
   om gekocht stro te betalen.
2. Zij zegt daarentegen dat zij nog geld van hem te goed hebben 
van de 
   "diensten" die haar man gedaan heeft "int coopen en overlaeten 
van sijn 
   goet daer hij aenlegger op woont".
3. Als aanlegger iets te goed had, dan had hij moeten komen toen 
haar man
   ziek lag, zoals iedereen gedaan zou hebben. Maar nu komt hij 
na de dood
   van haar man.
Zij stelt zich niet ontvankelijk.

Aanlegger stelt dat hij aan Frans Crael alles betaald heeft wat 
hij hem 
schuldig was.
Hij wil e.e.a. wel onder eede bevestigen "mits de saecke egeen 
langhduerich
proces en vereyscht".

R 74 fol. 62 16-10-1635

Maria - g.m. Jan Pauwels "die welcke midts desen [      ] het 
proces aenge-
veert en begonnen met Peter Henricx van Bussel, haeren swaeger, 
die haer doch-
ter heeft, en het proces aengeveert van het goet bij haer en 
wijlen Jan Tijssen,
haeren tweeden man achtergelaeten en sij Maria daerop mids desen 
vertijdt en 
alles wes daernaer mach volgen tot behoeff Peters v.s. om te doen 
sijnen vrijen
willen  tot sijnen  proffijt. Daerop  vertijdende opten  xvi oct. 
1635.

R 74 fol. 62vo 16-10-1635

Marie - weduwe Jan Jan Tijssen en nu - g.m. Jan Pauwels, ziet af 
van het proces begonnen  met Peter Henrick Isbouts, haar zwager 
of schoonzoon, tegen de vrien-
den van wijlen Jan Jan Tijssen.
Verklarende  alles  geheel  over  te  geven  aan  Peter  voors.  om 
daarmede te doen
zijn vrije en eigen wil en tot zijn profijt.

R 74 fol. 62 03-11-1635

- Lambert zoon wijlen Jan Henricx - voor zichzelf
- Aert Jan Henricx - voor deze en de laatste Walraven Janssen,



- Heylken, dr Jan Henricx.
Kinderen van Jan Henricx - en Meriken.
Zij  verkopen  aan  Willem  Aerts  t.b.v.  zijn  schoonzoon  Jan  Jan 
Slaets:
- hun goederen gelegen - in het Dorp  

 1-3. Jan Peters van den Eynde
2. erfgn Lenaert Verhoeven
4. de straat

- een koolkampken - in het Dorp
 1-3. Anthonis Jan Rutten

2. Claude Ideleth
4. de straat

Belast met: ƒ 25,- aan Heer Dirck Wouters.
- 11 gl. 5 st. aan de Kerk van Asten - komende van 

een "smaldeling".



R 74 fol. 62vo 07-11-1635

- Peter Henrick Isbouts - g.g. Margriet - ter eenre - en
- Jan Pauwels - g.m. Maria - weduwe Jan Jan Tijssen - ter andere 
Zij verdelen:
1e lot: Jan Pauwels
- land Seelkensacker

1. Jenneke Cocx
- de helft van den Balcken

1. de straat
- de helft van in de Hoeffen

1. de Beempden
- de helft van het Lopense

1. Mr. Jan Loyen
- de helft van den Braeck  
      1. Jacop Verdijsseldonck
- de helft van een Coolveltien

geheel 8 r.
1. Jacop Verdijsseldonck

- de helft van een bempt bij de Cuylbempt
1. Peter Cocx

- de achterste helft van en stuk groes op Diesdonck - 
1. de gemeyn bempden

- de helft van een weiveld op Diesdonck 
1. Mr. Jan Loyen

Deze helft zal ΘΘn copsaat moeten geven aan de andere helft omdat 
zij beter
is.
Het opgaande eikenhout zal door de condividenten gebruikt mogen 
worden voor 
reparatie van hun huizen.
Alsnog van de goederen gekomen van Joost Cocx:
- land in de Neercamp 1 l.

1. Willem Slaets 
   2. Peter Franssen

3. Pauwels Colen
4. Iken Wilborts

- land het Heytvelt
1. de straat

 2-4. de wederdeler e.a. 
3. Jenneke Cocx

- de helft van het Hooyvelt in de gemeyn bempden
1. Peter Cocx
2. de wederdeler
3. Dryes Reynders
4. de Aa

Belast  met:  ƒ 3,-/jr  aan  Mathijs  van  den  Hove  en  Jan  Jan 
Diepenbeecx

- 2 gl. 5 st./jr aan Henrick Jan Jacops te Deurne.
-  de  cijns  in  de  gronden  gekomen  van  Joost  Cocx 

blijven geheel in 
            dit lot.
2e lot: Peter Henrick Isbouts (van Bussel)
- land Seelkensacker

1. Willem Peter Slaets
   hier is bijgevoegd den Hegacker
- de helft van den Balcken



1. Jacop Verdijsseldonck
- de helft van de Hoeffven

1. Jacop Verdijsseldonck
- de helft van het Lopense

1. Jacop Verdijsseldonck



- de helft van den Braeck
1. Jan Goort Sanen

- de helft van een Coolveltien
geheel 8 r.

1. Peter Cocx
- de helft van een hooyvelt bij de Cuylbempt

1. Jacop Verdijsseldonck 
- de helft van een stuk groes naast de gemeynte - het voorste 
einde
- de helft van een weiveld t.pl.voors.

1. erfgn Jacop Peters
Dit perceel krijgt ΘΘn copsaat van het 1e lot, omdat dit perceel 
"erger" is.
Alsnog van de gekochte goederen van Joost Cocx:
- land het [Staetien]

1. Mr. Jan Loyen
2. Peter Cocx
3. Jacop Verdijsseldonck
4. Jan Goort Sanen

- land Seelkensacker
1. Peter Cocx
2. Jenneke Cocx
3. Pauwels Colen
4. de wederdelers

- de helft van een hooyveltien in de gemeyn bempden
1. Jenneke Cocx
2. de wederdelers

Belast met: ƒ 5,-/jr aan Mr. Anthoni Daniels.
- 1 gl. 10 st./jr aan de Scholaster van St. Oeden 

Rode.

R 73 fol. 46 08-11-1635 R 73 !!   

- Michiel Mathijssen,
- Anthoni Canters, als momboir van de twee kinderen van Frans 
Mathijssen,
- Margriet Joosten - g.g.m. Joost Tijs Franssen en haar twee 
kinderen - geas.
  met Thomas Jan Jelis en Michiel Franssen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Mathijs Franssen - 
                                              g.g.m. 
                                              Beelken
1e lot: Michiel Tijs Franssen - en 
      - de twee kinderen Enneken en Tijs.
- het oud huis met de hofstad en den dries

1. Jan Michiels van de Cruys
2. de wederdelers
3. Henrick Stricken
4. de straat

- het Eeussel dat daarvoor gelegen is
1. Michiel Franssen
2. erfgn Peter Gielens
3. Geuaert van Heuchten
4. Jan Henrick Stricken

- hooibeemd den Schoenmaker
1. Jan Janssen
2. de wederdelers



3. de Loop
4. Anthonis Verhyndert

- land in de Papendonck
 1-3. de wederdelers

2. Wilem Janssen van den Berge
4. erfgn Laurens Henricx



- land in de Camp - bij het huys
 1-3. Jan Henrick Stricken

2. de wederdelers
4. de straat

- land in de Nyeuwe Erffve
1. de wederdelers
3. Jan Henrick Stricken

 2-4. de gemeente  
- land den Ooyvaersnest

 1-3. Frans Henricx
 2-4. de wederdelers

- land daarbij gelegen
1. erfgn Aert Wouters
2. de wederdelers e.a. 
3. de weg
4. Geuaert van Heuchten

- land de voorsten Heynst
1. Tonis Canters
2. NN.
3. Hanrick Peters
4. de weg

Belast met: ƒ 150,- aan Tonis, in den Swaen te Helmont.
- ƒ 100,- te 's Bosch.
- 32 st./jr aan de Kerk van Asten.

2e lot: Margriet Joosten en haar kinderen
- de schuur en den dries

1. de wederdelers
2. Aert Stercken
3. de gemeente
4. Jan Henrick Stricken

- het Eeussel in den Papendonck
1. Willem van den Berge
2. Marten Slegers
3. de Loop
4. de wederdelers

- land en hei in de Papendonck
1. de wederdelers
2. de weg
3. erfgn Laurens Henricx
4. de delers zelf

- hooiveld de Schoenmaker
1. de wederdelers
2. Daendel Geven
3. de Loop
4. Tonis Verhyndert

- land de Nyeuwe Erffve
1. de wederdelers
2. Tonis Verhyndert
3. Jan Henrick Stricken
4. de gemeente 

- land den Ooyvaersnest
1. de wederdelers
2. de Vicarisacker
3. de weg
4. Frans Heynen

- land den achtersten Heynst
1. de straat



2. Joost Verhyndert
3. Joost Maes
4. Jan Henricx

Om te "wegen en te drijven" mag gebruikt gemaakt worden van "een 
erffve" van
Geuart Gijsbers.
Belast met: ƒ 100,- aan Tonis Canters.

- ƒ  30,- aan Mergrieten te Weert.   
- 1 pot wijn/jr aan de Kerk van Asten.

R 74 fol. 63vo 19-12-1635

Peter Andryes Reynders van Ruth is schuldig aan Anthonis Thonis 
Lomans 
ƒ 446,-.
Marge:   5-5-1641 - Daendel en Mathijs, zonen Tonis Lomans zijn 
voldaan van
                   hun deel in deze "gelofte".
       10-7-1658 - Peter en Jan, zonen Anthonis Tonis Lomans zijn 
voor hun 
                   deel ook voldaan. Zij stemmen toe in cassatie.

R 74 fol. 61vo 22-12-1635

Lijsken, dr Willem Dircx - en Margriet.
Zij verkoopt aan Lambert Willems, haar broeder, haar deel in de 
ouderlijke 
goederen - d.d. 31-10-1635.
De verkoop is gedaan omdat zij als enige dochter de goederen niet 
kan "labeu-
ren".

Koopsom:  ƒ 75,-  +  ƒ 4,- 
rente/jr

R 74 fol. 60vo 25-12-1635

Anna, dr wijlen Henrick Janssen Coppen - nu g.m. Mathijs Janssen 
van de Cruys -
met procuratie uit Breda - d.d. 10-11-1635 - verkoopt aan Willem 
Janssen van
den Berge  haar deel in de goederen haar aangekomen van wijlen 
haar mans moeder
t.w. 
- huis, land en groes - gelegen aan Voordeldonck.
Haar deel is belast met: 1/8e deel van een cappuyn/jr cijns van 
de grond.

- ╝e deel van ƒ 500,- uit een meerdere 
rente van ƒ 600,-
                         die mede worden betaald door Jan 
Mathijssen van de 
                         Cruys aan Rutger van Broeckhoven.

-  ╝e  deel  van  ƒ 15,-/jr  aan  het 
Cappittel van 's Bosch.
Indien meer lasten gevonden worden dan stelt zij als "weirpant" 
haar deel in 
de goederen Deurne.
Datum: 1-12-1635 - coram: Jan Maes, schepen,



                        - Jan Janssen, oud schepen en kerkmeester.
Naschrift: Doordyen dese veste en vercopinghe is geschiedt buyten 
den dorpe aen            eenen vuythoeck, daer maer eenen schepen 
present was is den kerck-
           meester geassumeert mede te tekenen.

R 74 fol. 61 ongedateerd

Ik, Anna Henricx Coppen, geboren te Someren, en nu getrouwd met 
Thijs Jan 
Tijssen, te Asten, beken ten volle voldaan te zijn door Willem 
Janssen van 
den  Berge  wegens  de  voors.  koop  van  de  in  den  Brant  aan 
Voordeldonck gelegen
goederen.
Ik heb deze quitantie doen schrijven omdat mijn man, soldaat te 
Breda zijnde,
niet naar Asten kan komen.



R 74 fol. 63vo 28-12-1635

Marcelis Lenarts is schuldig aan Anthonis Thonis Lomans - ƒ 112,-

R 74 fol. 88vo 06-01-1636

Frans Goris Franssen mede voor Maria Goris, zijn stiefmoeder en 
zijn andere
broers en zusters, heeft ontvangen -  ƒ 50,- die wijlen Henrick 
Gevaerts geleend
had. (Op het protocol is het niet meer gevonden).

R 74 fol. 63vo 11-01-1636

-  Jan  Laurenssen  -  g.m.  Lijntien,  dr  wijlen  Marcelis  -  en 
Catelijn van Otter-
  dijck 
- Jan Henricx - g.g.m. Willemke, wonende te Waelre,
- Jan Henricx en Mathijs Henrick Joachims - als momboiren van de 
onm. kinderen
  wijlen Marcelis van Otterdijck.
Zij verkopen aan Mathijs Thomas, hoevender, te Huchten:
- schuur en ondergrond - in de Stegen

rondom - de verkopers  

R 33 - 52 17-01-1636    1/2  

Voorwaarden  waarop  de  kinderen  en  de  momboiren  der  onmondige 
kinderen van 
wijlen  Huybert  Jan  Diepenbeecx  -  en  zijn  vrouw  Marie  -  de 
"meublen ende haef-
elijcke goederen" willen verkopen.
Volgen de voorwaarden.
Enige kopers:
Frans van Meyl Gerardt den Smidts
Dryes van Meyl Dirck Jan Goortssen
Hanrick Aerts Marten Vermuelen
Tielen Dircx Tielen Duyssen
Aert Jan Tielen Frans Lomans
Jan Jan Stouten Peter Teunis
Hanrick Canters Aert Symons vrouw
Michiel Tijssen Joost Canters
Reynder Willems Willem Willemssen
Mr. Jan den Organist Jan Geldens - Voordeldonck

Opbre
ngst: ƒ 117,-
 

25-04-1640 2/2
Rekening, bewijs en reliqua van Mathijs Janssen van der Zande als 
momboir 
van  de  onm.  kinderen  van  wijlen  Huybert  Jan  Diepenbeecx  m.n. 
Merike, Joostien,
Anneken en Sijken.
o.a. 
- ieder der erfgenamen heeft - ƒ 90,- ontvangen.
- een obligatie van - ƒ 65,- t.l.v. Anthonis van Rudth kan niet 
ingevorderd



  worden.
- van Mr. Peter Baltus kan - ƒ 6,- niet ontvangen worden.
- in het huis van Mr. Jan den Organist zijn - ƒ 21,- verbrand.
- ƒ 20,- is gekort op "de koninck".

Peter Huybert Jan Diepenbeecx ontvangt alsnog ƒ  71-
10- 3 ort
Mr. Jan den Organis, namens zijn vrouw  
100- 
Marie

   60-
Anneken

   20-
Sijken

   --



Joostien
   15-    

Joost Janssen - g.m. Jenneke Huybers
Enz. enz. 
   
R 74 fol. 88 21-01-1636

- Peter Peter Dryes,
- Jan Philipssen - g.m. Sophye,
- Joostien - [    ] Aert Vreyns Joosten, haar momboir.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Peter Dryes - en Anna, hun 
ouders.
1e lot: Jan Philips en Joostien
- huis, schop, dries en land aaneen

1. Jan Willems
2. erfgn Joost Verheyen e.a. 
3. Teunis Canters e.a. 
4. de straat

- land het hooch Eeussel
            1-2-3. Laurens Joosten   

          4. de delers
- twee delen in het nyeuw Erff en Endelbempt

1. Thomas Philips
2. de delers
3. het Convent van Ommel
4. de gemeente

- groes
1. de delers

 2-4. Aert Maes - cum pleuribus
3. Vreyns Joosten

Belast met: ƒ 6,-/jr aan de erfgn Mathijs Joosten te Hees.
- ca. 7 st./jr grondcijns.

2e lot: Peter Dryes
- land in de [Herst]

1. Geraert Henricx van Helmont
 2-3. Laurens Joosten

4. het Convent van Ommel
- land op den Tuelacker

1. Dryes van Ruth
2. Teunis Peters
3. Hanrick van Rest
4. de weg

- zijn deel in het nyeuwe Erff  
1. de straet
2. de wederdelers
3. het Convent van Ommel
4. de gemeente

- hooiveld
   1. de delers

2. Teunis Tielens
3. Aert Dryes
4. Laurens Joosten

R 74 fol. 64 20-0-1636

Walraven Janssen is schuldig aan Wilbort Joosten van Bussel en 
Jan Janssen, 
te Someren - als momboiren van de onm. kinderen van wijlen Jan 



Joosten van 
Bussel - en [Maria] - ƒ 25,- wegens door hem gekocht land.

R 74 fol. 79 21-01-1636

De erfgenamen van Aert Henrick Colen - en Metjen, zijn vrouw, 
delen de nage-
laten goederen:
1e lot: de drie dochters Jenneken, Joostien en Joostien - geass. 
met 
        Goort Peters, hun oom
- het huis en de camp

1. Hanrick Geven 
 2-3. Tonis van Rudt

4. de straat
- land die Loo

1. Henrick Geven
2. erfgn Goossen Jans
3. Frans Tonis van Rijt
4. Anthonis van Ruth

- land die Gerren !!
1. Henrick Heynen

 2-4. Tonis Dryessen
3. de gemeente

- groes aent Laerbroeck
1. de gemeente
2. Reynder Colen
3. de Astense ackers
4. het gemeyn broeck

Deze  groes  zodanig  te  delen  dat  dit  lot  zal  grenzen  aan  de 
Astense ackers
en de andere delers aan het Broeck.
Belast met: elfftalven gulden/jr (ƒ 10,50) te Eyndhoven.
2e lot: Jan Jacop van Gerwen - g.m. Luytien
- land den Gruenacker

1. Jan van Rest
2. Jan Peters

        3. Henrick Heynen     4. de weg
- land den Bocht

1. Henrick Horckmans
2. erfgn Lijsken [Goorts]

 3-4. Tonis Canters
- groes den bempt aent Laerbroeck

              dit deel grenzend aan het Broeck
Belast met: ƒ 3,-jr te 's Bosch.

- ƒ 4,50/jr te Helmont. 
  

R 74 fol. 64 26-01-1636

Wilbort Joosten van Bussel, schepen, en Jan Janssen te Someren - 
als momboiren
van  de  onm.  kinderen  van  wijlen  Jan  Joosten  van  Bussel  -  en 
wijlen Lijntien
Hanrick  Franssen  -  hebben  verkocht  aan  Marcelis  Peter  Seel 
Tijssen de achter-



gelaten goederen van de ouders der kinderen:
- huis, groes en land - te Bussel
Belast met: 3╜ mud rogge/jr aan het Cappittel van 's Bosch. (ƒ 
18,-/jr)

- ƒ 15,-/jr te 's Bosch uit een meerdere rente.
- ƒ  6,-/jr aan Wilbort Joosten van Bussel.



De schepenen Dirck Jan Goortssen en Gelden Gielis verklaren dat 
bovenstaande 
verkoop "nutter" voor de onm. kinderen is geweest dan te zijn 
gelaten.
De goederen zijn zodanig zwaar belast, dat ook met verhuring, de 
lasten niet 
opgebracht kunnen worden.   

R 74 fol. 74 29-01-1636

Tonis Peter Tijs verkoopt aan Tijs Peters, zijn broeder zijn 1/6e 
deel in de
goederen  door  hun  ouders  Peter  Tijs  -  en  Catharina  Jans 
achtergelaten.
De goederen zijn gelegen te Ommel

1. Gerart Henricx e.a. 
2. Jacop Aert van de Cruys
3. de straat

Koops
om: ƒ 30,-

R 74 fol. 64vo 31-01-1636

- Teunis en Peter, zonen wijlen Marten Dircx van Heuchten - en 
wijlen Metien,
- Gerart Aerts - g.m. Peterken,
- Willem Willems - g.m. Margrieta,
- het onm. kind van Dirck Martens van Heuchten - hiervoor de 
momboiren Jan 
  Aerts en Jan Jan Maes.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Anthonis Martens
- de helft van het Eeusselvelt int Lielder

1.  de  bempt  uitkomende  op  St. 
Joris-aultair

2. Gerart Aerts - deler
3. Willem Selen
4. Tijs Franssen

- land den Hogenacker aan het stratien naer 
het Lielder

1. Gerart Aerts
2. de Lielderssestraet

 3-4. Jan Jan Maes
- 1/5e deel van het Garstcampken aen het Lielder

1. Frans de Cremer
2. Gerart Aerts
3. Jan Jan Maes
4. Aert Driessen

Belast met: 30 st./jr aan de erfgn Aert Dircx.
2e lot: Peter Martens
- land aent Lielder

1. Frans den Cremer
2. Jelis Jan Willems
3. Anthonis Philipssen 
4. erfgn Gerart Dircx

- land aent Lielder
1. de schouteth



2. Frans den Cremer
3. Dryes Thomas
4. den mistwech

Belast met: 5 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- 1 vat rogge/jr aan de custer van Asten.

- 1/5e deel van het Garstcampken int Lielder
   1. de onmondige delers



3e lot: Gerart Aerts
- de helft van het Eeusselvelt int Lielder

1. Dryes Thomas
2. Anthonis Martens
3. Daendel Selen van Bussel
4. Willem Selen 

- aent Lielderstratien
 1-4. Jan Jan Maes

2. Anthonis Martens
3. de Lielderssewech

- 1/5e deel van het Garstcampken int Lielder
1. Teunis Martens
2. Willem Willemssen

Belast met: 30 st./jr aan iemand te Nuenen.
4e lot: Willem Willems
- de helft van het Hooybemptien in Lielder

 1-2. de wederdelers
3. Joost Frans Philipssen
4. erfgn Gerart Dircx

- land aen de Loverbosch 1 l.
1. Gelden Gielis
2. Henrick Selen
3. de wederdelers
4. de Loverboschwech

- 1/5e deel van het  Garstcampken  int  Lielder  -  het 
midden  
Belast met: de helft van ƒ 2,-/jr te 's Bosch.

- de helft van ƒ 1,-/jr aan de Kerk van Asten.
5e lot: het onm. kind van Dirck Martens
- de helft van het Hooyveltien int Lielder

1. de wederdeler
2. Frans de Cremer
3. Joost Frans Philipssen
4. Marcelis Peter Jacops e.a. 

- land aen de Loverboschwech
1. Gelden Gielis
2. Jan Aerts e.a. 
3. de wederdelers
4. Willem Willems

- 1/5e deel van het  Garstcampken  -  naest  het 
groespaetien
Belast met: de helft van ƒ 2,-/jr te 's Bosch.

- de helft van ƒ 1,-/jr aan de Kerk van Asten.

R 74 fol. 66 31-01-1636

- Gerart Aerts,
- Willems Willems - en 
- het onm. kind van Dirck Martens 
verkopen aan hun zwagers/ooms Anthonis Martens en Peter Martens 
(van Heuchten),
gebroeders:
- huis, schuur, hof en land - in het Dorp

1. Dirck Duyssen
2. Michiel Franssen
3. Frans de Cremer
4. de straat



Belast met: ƒ 100,- aan s' Bosch, uit een meerdere rente met Keris 
Aelbers en 
            Philips Isbouts.

- 4 gl. 10 st./jr aan het Convent van Ommel.



R 74 fol. 66vo 31-01-1636

- Anthonis Martens (van Heuchten),
- Peter Martens,
- Willem Willems - en
- het onm. kind van Dirck Martens
verkopen aan Gerart Aerts, hun zwager/oom:
- land in den Loverbosch

1. Jan Jan Maes
2. wed. Henrick Doenssen
3. onm. kind Dirck Martens
4. de straat





R 74 fol. 66vo 05-02-1636

Jacop Michielssen verkoopt aan Lambert Willem Dircx, zijn zwager, zijn deel,
hem toegevallen van zijn zijn schoonvader. (hun moeder leeft nog, G.S.) 
Koopsom: ƒ 44,- α ƒ 2,50/jr rente 
       - ΘΘn malder rogge, te leveren a.s. oogst.

R 74 fol. 68 05-02-1636

Ik, Anthonis Goorts, heb gegeven en geef na mijn dood aan de kinderen van
Henrick Pot:
- land op den Loverbosch

1. erfgn Marten van Heuchten
2. de straat
3. Jan Aert Teeuws
4. Henrick Jan Selen

Gekomen van Willem Schepers.
De v.n. kinderen akkorderen, dat mocht Anthonis in zijn ouderdom "notdruft"
zijn, hij het stuk land ten zijnen behoeve mag hebben.

R 74 fol. 68 05-02-1636

Joost Jan Willems verkoopt aan Thonis Goorts zijn deel in:
- groes aen de Cruyswech naer Someren 

 2-3. Jan Anthonis
4. de straat
1. Henrick Jacops 

R 74 fol. 74 05-02-1636

Peter Dryes Reynders van Ruth heeft overgedragen aan Mr. Geraert van Brey,
priester:
- een rente van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- beemd 3╜ l.

1. weduwe Henrick Bernaerts
2. Dryes van Ruth
3. Reynder Huechtiens
4. den Cattendijck

- land 2╜ l.
1. Reynder van Ruth
2. Catalijn Wilbors
3. Dryes van Ruth
4. de straat

Alles tot behoef van het beneficie voor St. Andries, Peter en Pauwels en 
St. Jan Baptista. 

R 74 fol. 67 07-02-1636

- Mathijs Henrick Joachims - voor zichzelf - en
- Anthonis Laurenssen en Dries Henrick Joachims als momboiren van de onm. kin-
  deren voors. Mathijs Henrick Joachims - en wijlen Geertruyt, zijn eerste
  vrouw.
Zij verkopen aan Frans Joost Frans Philipssen:
- huis, hof, land, groes - aan Voordeldonck.
- land en groes waarop de schuur staat - aan het Rinckvelt
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           1-2-3-4. de gemeente
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- land en dries waarop het huis staat.
 1-3. Jacop Peter Gielen

2. de straat
4. Willem Janssen van den Berge

Belast met: ƒ 500,- aan Merike Beckers te 's Bosch.
- ƒ  50,- aan de Kerk van Asten.

R 74 fol. 67vo 07-02-1636

- Willem zoon wijlen Aert Berckers - en
- Joost, zijn broeder - mede voor hun moeder en andere broers en zusters, ver-
kopen aan Aert Dryes t.b.v. zijn voor-kinderen:
- een cijns van ƒ 325,- α 6╝%.
Onderpand:
- groes aen den Bosch

 2-4. Jan Willems van Heuchten
2. Merie Hendricx van Heuchten
3. de Aa

- huis, hof, land en andere goederen - aen den Bosch.
De verkopers verklaren deze lening afgesloten te hebben om anderen renten,
op deze goederen staande, te lossen  m.n. te Lyessel, aan Heer Gerart en te
Helmont.

R 33 - 52 07-02-1636 1/2

Jan Janssen Gebelen - en
Jan Gelden Gielens - g.m. Heylken Jan Gebelen, aanleggers.
- contra
Jenneken - weduwe Thomas Joost (Mennen/Rommen)- geass. met Anthonis van Ruth,
gedaagde.
o.a.    
 2. Dat Jan Peter Gebelen, hun vader, is - g.g.m. Jenneke (gedaagde) en moeder
    van de aanleggers - en dat deze 4 α 35 jaar geleden is overleden te Asten.
    Hij heeft enige goederen achter gelaten, gelegen te Asten, die zij in hun
    huwelijk verworven hadden en veel "meublen".
 3. Jenneke is daarna - g.m. Thomas J. Mennen en heeft daarbij "oyck veele
    kynderen verweckt" en alle "meublen en erffgoederen te Asten" aangenomen.
 4. De aanleggers waren in die tijd "noch seer cleyne kynderen, onvoorsien van
    momboir" en de helft der goederen is hun met "de rouwerhandt" ontnomen door
    hun moeder en haar tweede man.
 6. Na de dood van hun vader is ook hun grootmoeder, Cathalijn Peeter Gebelen,
    overleden. Zij heeft na de dood van haar man, lange tijd "goederen" te 
    Meyl en Deurne "ter tochte" bezeten.
 7. Ook die goederen zouden volgens recht aan de aanleggers toekomen.
    Onder het mom, dat haar daarin "de tochte" zou toekomen heeft zij ook deze
    goederen "geconquesteert" mede t.b.v. haar na-kinderen.
10. De gedaagde is na de dood van Thomas, haar tweede man, beginnen te vrezen   
    "dat allen desen bedriegelijcken handel mochte ten lesten int openbaer 
    coomen" en heeft zes α zeven jaar geleden de impetranten zover gebracht
    dat zij door het sluiten van "een nul accoorde" de gedaagde voor het afge-
    ven van "de tochte" der goederen, die zij nochtans nooit gehad heeft kunnen
    hebben, ƒ 400,- hebben toegezegd en waarvan zij het grootste deel al heeft     ontvangen.
    
De aanleggers vragen om teruggave van de goederen, te Asten gelegen, dit voor
de helft. Evenals van de "meublen".
Teruggave van de goederen te Meyel en Deurne - met compensatie van de intrest,

17



gedurende de tijd dat gedaagde de goederen ten onrechte "onder haer" gehad
heeft.
Ook de ƒ 400,-, voorzover betaald, moeten terug gevorderd worden.

12-03-1636 2/2
De voorstaande eis bedraagt ca. ƒ 1000,-.  

R 74 fol. 68vo 09-02-1636

Jan Michiels verkoopt aan Henrick Henricx - g.m. Christina, zijn zwager,
zijn deel, roerend en onroerend, in de goederen hem aangekomen van zijn 
ouders, verstorven en nog te versterven.
Koopsom: ƒ 350,- waarvan direct ƒ 100,- en ƒ 250,- na het overlijden van 
moeder.
Naschrift: mei 1637 - gecasseert.

R 74 fol. 68vo 10-2-1636

Huybert Michiel Colen - wiens moeder was wijlen Dimpna Peters Schoenmakers -
geeft in belening aan Jan Aerts:
- land aen het Lielder

1. Frans Henricx de Cremer
2. het Lielderschestraetien
3. erfgn Jan Selen
4. de mistwech

Beleensom: ƒ 300,- gedurende drie jaar.

R 74 fol. 69 10-02-1636

Willem Willems van den Berge is schuldig aan Mr. Jan Dircx, organist, ƒ 40,-
wegens het 1/6e deel van de bijen van Huybert Diepenbeecx - tegen de andere
erfgenamen te delen.
"Des sal denselver moeten contenteren de Vrouwe van Asten, van het staen als
anderss."
"Ende want de bijen nyet wel en vlogen en de gelover schade quame te hebben
sal hij indyen gevalle genyeten eenen rijcxdaelder aen de voors. 40 gulden.
"Ondersproken dat den molder vijff ymen voor vuyt moet hebben."
Marge:
      Joost Janssen - g.m. Jenneken - weduwe Mr. Jan Dircx stemt toe in 
      cassatie - 11-3-1637.

                   Merck                 Joost Janssen.

R 74 fol. 69 11-02-1636

Joost Joosten van Heuchten en Jan Goorts delen de goederen welke Joost bij
koop verkregen heeft van de erfgenamen Philips Peter Philips - en Jan Goorts
als mede-erfgenaam.
1e lot: Jan Goorts
- land den Hoogenacker - op Heusden

 1-3. Joost Joosten van Heuchten
2. Dirck Jelis
4. Mathijs Reynders

- groes te Heusden
1. Joost J. v. Heuchten

 2-3. Bruysten Tijs
4. Willem Slaets
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- groes de Weyen
1. Frans Jans

 2-3. Joost J. v. Heuchten
4. Frans Timmermans

Belast met: ƒ 1,-/jr aan Betsmeer te 's Bosch.
- de andere ƒ 1,- van dezelfde rente is voor het tweede lot.

            Deze ƒ 2,- zijn 1/3e deel van ΘΘn mud rogge/jr
2e lot: Joost
- het huis met de landerijen - op Heusden.

 1-3. de straat
2. Dirck Jelis
4. de verkrijger

- land den Hooff
 1-3. de verkrijger

2. het 1e lot
4. erfgn Joost Peters

- land aen de Stap
1. erfgn Aert Daendels
2. Dirck Tijs
3. de straat
4. Jan Reynders e.a. 

- groes
1. het 1e lot
2. erfgn Aert Daendels
3. Bruysten Tijs
4. Willem Slaets

- groes in de Weyen
1. erfgn Dirck Tijs
2. Bruysten Tijs
3. 't gemeen Broeck op Wilput
4. erfgn Frans Timmermans

Belast met: 1 mud rogge aan Steven Aelbers te 's Bosch.
          - "het apart van 4 vat rogge aen selve aultair" te Asten.

R 74 fol. 70 11-02-1636

Philips Peter Slaets verkoopt aan Mathijs Reynders: 
- de goederen te Heusden 
waarop Mathijs woont - uitgezonderd:
- groes de Molenschauw
Verkoper heeft de goederen bij koop verkregen.

R 74 fol. 71 13-02-1636

Willem Willems verkoopt aan Jan Aerts en Frans Martens, als momboiren van 
Jan, het onm. kind van wijlen Dirck Martens van Heuchten, tot diens behoeve:
- land aen de Loverbosch 1 l.

1. Henrick Jan Selen
2. Gelden Gielis
3. de verkrijger
4. de Loverboschwech
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R 74 fol. 71vo 13-02-1636

Willem Willems neemt een rente van ΘΘn daelder aan welke hem bij deling van 
de erfgenamen Mechtelt van Heuchten ten deel is gevallen - daarbij alsnog
10 stuivers uit dezelfde rente.
Deze ƒ 2,- worden betaald te 's Bosch.  
De andere erfgenamen van Anthonis Philipssen en Jan Aerts blijven hiervan 
ontlast.

R 74 fol. 71vo 13-02-1636

Hanrick Peter Hanricx en Mathijs Janssen van der Zanden - als momboiren van 
de vier onm. kinderen van wijlen Huybert Diepenbeecx - gaan een wettelijk 
verweer aan wegens de erfdeling, tegen Mr. Jan Dircx, organist, als mede-erfge-
naam van wijlen Huybert Jan Diepenbeecx naar inhouds des testaments en costuy-
men van Asten.

R 74 fol. 70 14-02-1636

Anthonis Philipsssen verkoopt aan Frans Philipssen, zijn broeder, zijn deel in:
- schuur en aangelag - in de Wolsberch

 1-3. de straat
2. Gelden Gielis - g.m. Peerken Philipssen
4. Mathijs Tijssen van den Hove

R 74 fol. 70 14-02-1636

Anthonis Philipssen en Frans Philipssen, gebroeders, verdelen de door hun 
moeder nagelaten goederen.   
1e lot: Anthonis
- land den [Buckinx]hoff

 1-3. Joost Jan Willems
2. Tielen Dircx
4. Jan Dircx

Zij verdelen verder:
- den Gruenacker - a.d. Wolsberch

1. Gelden Gielissen
            2-3-4. Matijs Tijsen van den Hove

- land den achtersten Gruenacker - a.d. Wolsberch
1. Gelden Gielissen
2. Peter Janssen van Haubraken
3. Mathijs Tijssen
4. Aert Vreynssen

- groes het Nieuwvelt - midden door te delen
1. de zijde van Heusden
2. de Heer van Asten        Anthonis
3. de gemeente
4. Frans Philipssen

1. de Heer van Asten
 2-3. de gemeente

4. Anthonis Philipssen
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R 74 fol. 71 14-02-1636

Willem Willems verkoopt aan Frans Philipssen:
- het half hooiveldje int Lielder

  1-3. de onm. kn Dirck van Heuchten
 2. Joost Frans Philipssen
 4. erfgn Gerart Dircx

Hem aangedeeld tegen zijn mede-erfgenamen van wijlen Mechtelt van Heuchten.
    
R 74 fol. 71 14-02-1636

Lijsken, dr Willem Dircx draagt over aan Lambert, haar broeder, ƒ 28,75
die zij geleend heeft aan Willem Dircx, haar vader.

R 74 fol. 71vo 15-02-1636

- Frans, Jan, Tijs en Philips,
- Jan Anthonis Mennen - g.m. Merie,
- Marcelis Lenaerts -g.m. Catharina
Allen kinderen van wijlen Daendel Colen - en Mechtelt
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Frans Daniel Colen
- de helft van de schuur te Ostaden aan het huis

1. de straat
- zijn deel in de dries naast de Wasgraeff
- land gelegen aan het huis

1. Jan Pauwels
2. Marcelis Lenaerts
3. Philips Colen
4. Hanrick Jacobs van Aeyen

- land den Kievitshoff - te Ostaden
1. Philips Jan Peters
2. Marcelis Lenaerts
3. erfgn Jan Verdijsseldonck
4. erfgn Daendel van Bussel

- groes achter Ostaden
1. Aert Peters van Someren
2. erfgn Dirck Claus
3. Hanrick Jan Jacops
4. erfgn Jan Tielen

Belast met: 30 st./jr aan O.L.Vrouwen-aultair te Asten.
2e lot: Jan Daniel Colen
- het half huis met het deel in den dries

1. Huybert Colen
- groes de hoogh Eeuselen - het voorste deel

1. de Heerstraet
2. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck 
3. Jan Anthonis Mennen
4. Jr. Wouter van Beeck

- land opt Neutien
1. Jacop Philips Tijs
2. erfgn Jan Tielen
3. erfgn Jan Diepenbeecx
4. de Kerckwech

- land bij thuys
1. Tijs D. (Colen)
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2. Mechtelt - weduwe Daniel Colen
3. Huybert Daniel Colen
4. Jan Anthonis Mennen

- de helft van het Coolcempken 
   (te delen met Mathijs)

3e lot: Philips Daniel Colen
- het achterste deel van het huis - te doen van de placke - volgens eerste
  deling gemaakt tegen hun moeder, met een stuk van den dries aan de straat.
- land int Garstcampken

1. weduwe Jan Daendels
2. Frans D. Colen

 3-4. Jan en Mathijs (D.) Colen
- land bij 't huis

1. Huybert Colen
2. Frans (D.) Colen en Marcelis Lenaerts
3. Frans D. (Colen)
4. Mathijs D. (Colen)

- land den Hogenacker
            1-2-3. Hanrick Jan Jacops

4. Marcelis Lenaerts
- land de Nyeuwe Erffve

1. erfgn Willem Beeck
2. erfgn Joost van Bussel
3. de gemeente
4. Mr. Jan Henricx

- groes aent Haeverlandt
1. erfgn Tijs Jan Belen
2. erfgn Daendel van Bussel
3. Thomas Tijssen
4. Marcelis Lenarts

- groes
1. Mathijs Janssen van de Sande
2. Marcelis Lenarts
3. erfgn Willem van Beeck
4. erfgn Jan Diepenbeecx

Belast met: "tgene de custer jaerlijcx moet hebben"
4e lot: Mathijs Daniel Colen
- het voorste deel van het huis, samen met Jan, en een deel van den dries.
- land in den Grootenacker

1. Marcelis Lenaerts
2. Jan Anthonis Mennen
3. de pastoor van Asten
4. Jan D. (Colen)

- het Garstcampke
(samen met Jan)
1. Philips D. (Colen)
2. Jan A. Mennen

- land op Braessel
1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. weduwe Henrick Peters
3. de Heerstraet
4. Jan A. Mennen

- land aent Haeverlandt
1. erfgn Lenaert Marcelis
2. Jan A. Mennen
3. Hanrick Jan Jacops te Deurne
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4. de Heerstraet
5e lot: Jan Anthinis Mennen
- de helft van de schuur - de zijde naast het huis - met de plak van den 
  dries.
- land

1. Dirck Goorts
2. Mathijs D. (Colen)
3. de weg
4. Mechtelt - weduwe Daendel Colen

- zijn deel in 't Garstcampken bij 't huys
   1. Jan Pauwels

- land op Braessel
1. de erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
2. de H. Geest van Asten
3. Mathijs D. (Colen)
4. de Waterstraet

- land opte Veltackers
1. Thomas Tijssen
2. erfgn Lenart Marcelis
3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
4. de gemeente

- hooibeemdje aent Haeverlandt
1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. erfgn Lenart Marcelis
3. de Heerstraet
4. Hanrick Jan Jacobs

- land in het Hoogheeussel 
1. Mathijs D. (Colen)
2. Jan D. (Colen) en Hanrick J. Jacops
3. de Heerstraet

                       met de eik daarop staande bij het huis van Huybert
                       Daendels (Colen). 
Belast met: 4 vat rogge/jr aan het Capittel van St. Oeden Rode
6e lot: Marcelis Lenarts
- de schop met de plak en dries daarbij gelegen.
- land in den Grotenacker bij 't huys

1. Frans D. (Colen)
2. Mathijs D. (Colen)
3. Philips D. (Colen)
4. Hanrick Jacops van Aeyen

- land den Kievitshoff
1. Frans D. (Colen)
2. Hanrick Jacops (van Aeyen)
3. den Heyacker - van Daniel van Bussel
4. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck

- groes aent Haeverlandt
1. Philips D. (Colen)
2. de Heerstraet
3. Jan Pauwels
4. Daendel van Bussel

- beemdje achter Ostaden
1. de Vicarye van Asten
2. Philips D. (Colen)
3. erfgn Willem van Beeck
4. erfgn Jan Diepenbeecx

Belast met: de jaarlijkse rente die de pastoor van Asten hiervan ontvangt. 
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R 74 fol. 73vo 17-02-1636

Peter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Cornelis Cornelissen:
- land den Bruysteman

1. Jan Anthonis Mennen
2. Jan Aert Rutten e.a. 
3. Aert Verweynen
4. Jacop Corstjaens

Belast met: 2╜ oirt/jr cijns van de grond.

R 74 fol. 73vo 17-02-1636

Cornelis Cornelissen verkoopt aan Peter Michiel Colen de jonge zijn deel
in:
- huis en hof aan de Poel - en waarin de koper woont.   

1. Dirck Aert Teeuws
2. Hanrick Jan Stricken
-  beide straten

R 74 fol. 74 17-02-1636

Anthonis Goortssen verkoopt aan Peter Michiel Colen de jonge zijn deel in:
- groes of wei int Root

1. Hanrick Jacobs van Aeyen
 2-3. Jan Anthonis Mennen

4. de straat
Belast met: ƒ 210,- aan Meriken Beckers te 's Bosch.
De verkoper zal gedurende zijn leven mogen hebben:
- land in het Lielder

R 74 fol. 74vo 17-02-1636

Copie 6-5-1632
Mr. Johan van Bijstervelt, zn [Jan] Anssems van Bijstervelt - en Maria Pauwels,
zijn vrouw, als erfgenamen van Heer Aert de Groodt en Frans de Groot, zijn 
broeder, onder andere in een pacht van ƒ 12,-/jr van onderpanden te Asten
"notoir genoch wesende".
Deze pacht moet gegeven worden aan de [v.s.] (sic!!) Jan Dircx de Groot tot
Gerwen.

w.g. J. v. Bijstervelt.

Ontvangen van Michiel Jacops te Ommel - de bovengeschr. rente met achterstel.
                           

Asten  22-4-1635   w.g. Jan Dircx de Groot.

R 74 fol. 75 27-02-1636

Willem Willems verkoopt aan Peter Michiel Colen:
- land int Lielder 8╜ r.

1. Gerart Aerts
2. Peter Martens van Heuchten
3. Jan Maes
4. het onm. kind van Dirck van Heuchten

R 33 - 52 27-02-1636    1/4

Verhoor van Jan Lambers, 32 jaar, deponent.
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1.Of hem bekend is, dat hij, zoals jonggezellen gewoon zijn te doen, met 
  enige "vackelen" omtrent deze "erffve" in kwestie, ten tijde dat de vrouw
  van Michiel Thijssen alsnog was "weduwend" dat hij het boekweitstro liggende
  op dat erf wilde aansteken; en dat Lucie, dr van Jan Diepenbeecx daartegen
  "murmereerde off kijfde".
- Dat Jenneke Balthis - nu de vrouw van Michiel Thijssen - tegen hem verklaarde
  dat hij het stro wel mocht aansteken en dat dit was liggende op zijn ouders
  of grootouders erf.
2.Alsnog dat, Gerart Dircx, omtrent dit erf, heeft gehad een akker, welke hij
  deponent tegenwoordig in huur heeft. En dat dezelfde akker altijd is ge-
  bruikt geweest door die "gemeyn Kerckstraet op Ostaden ende geenssints door
  het "richtwesken" gaende tusschen die erffve der contrahenten en dese erffve
  in questie".
  Als onmogelijk zijnde dat den akker van Gerard Diercx door die "hoochheyt"
  van wallen door dit "richtwesken" is gebruikt kunnen worden.
- Nog wat hem hier meer van bekend is ?.

- Hij verklaart dat hij heel goed weet, dat hij op St. Martensdag, zoals de 
  de jongeren doen "met fackelen ende andere brantvueren" heeft gelopen.
  Hij weet ook, dat zij toen omtrent het "erffve" in kwestie zijn geweest en
  dat daarop enig boekweitstro lag, dat hij aan wilde steken, doch dat Lucia
  Jan Diepenbeecx, die het stro toebehoorde, daartegen zeer "murmereerde".
- Hij weet ook, dat de tegenwoordige vrouw van Michiel Thijssen, obtinent,
  toen nog weduwe, tegen hem zei dat hij het stro wel mocht aansteken, omdat 
  het lag op zijn ouders- of grootvaders grond. 
  Peter, haar broeder, zei hetzelfde.
- Betreffende het 2e art. verklaart hij - dat zo lang hij weet het altijd zo
  gegaan is.                         

27-02-1636 2/4
Verhoor van Anthonis van Ruth, schepen, 62 of 63 jaar.
1. Of hij weet, dat hij, ca. acht jaar geleden, met de schout en andere sche-
   penen heeft geschouwd, de "gemeyn" wegen en de straten rond de kerk alsmede
   de "gemeyn" Kerckstraet op Ostaden" en die "gemeyn Processiestraet". Zonder
   echter het "richtwesken" tussen "die erffve der contradicenten en dit erff-
   ve in questie, gaende te hebben geschouwt".
   Maar hetzelfde "richtwesken" als een [coutergat] zijnde en lopende uit de 
   Kerckstraet op Ostaden in de Processiestraet.
   De schouwers hebben dit laten liggen, kennelijk omdat ze er geen weet van
   hadden.
   Of het waar is dat bij de onlangs gehouden schouw dit "richtwesken" niet
   is geschouwd ?

Antwoord:
   Het "richtwesken off coutergat" is toen en nu niet geschouwd.
                                         Tuenis Dryessen.

27-02-1636 3/4
Aandracht voor:
Lambert Jansen c.s., contradicent
- contra
Michiel Thijssen, obtinent.
De contradicenten brengen diverse getuigen, verzoekende deze onder eede te
verhoren:  
Jan Jan Tielen, 28 of 29 jaar oud.
1. Of hij Lambert Verrijt, oud secretaris van dit dorp, niet dikwijls heeft         horen zeggen tegen zijn 
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vader - dat het Cleverveldtken toebehoorde aan Jan 
   Lamberts, den ouden vorster, of zijn erfgenamen.
   En dat hetzelfde "erffve coyunct en aenhoirende was de Hooghackeren" van 
   dezelfde ouden vorster.
2. Of hij weet dat Gerart Diercx, oud schepen, omtrent "die erffve" een akker
   heeft gehad die tegenwoordig wordt gebruikt door Jan Lambers en dat deze 
   wordt gebruikt door de "gemeyn Kerckstraet op Ostaden" en zoals dezen akker
   tijdens het leven van Gerart Diercx ook is gebruikt geweest door die voors.
   Kerckstraet "ende nyet door het richtwesken gaende tusschen die erffve van 
   de contradicenten ende dese erffve in questie ende anderssints onmoegelijck
   is door die hoochheyt van den walle dat den acker van Gerart Diercx door
   dit richtwesken heeft connen gebruyckt worden metten gene hem daervan min
   off meer kenelijck is."

Antwoord:
1. Wordt bevestigd.
2. Deponent, heeft als naaste buur, daar altijd gewoond en weet niet beter 
   dan dat den akker van Gerart Dircx anders wordt benut dan met "vaeren en
   anderssints als door den gemeynen wech gaende naer Ostaden tusschen het
   questieuse erffve en de erffve des obtinents, Want van den andere wech
   nyet gevoegelijck en can worden gevaeren om die hoochheyt van den wall".

      1636 4/4
Ingevolge het vonnis van 2-6-1635 van het proces tussen: 
Michiel Mathijssen, obtinent - en
Lambert Janssen c.s., contradicenten
hebben de schepenen van Asten - de "questieuse" plaats geinspecteerd en be-
vonden dat:
- volgt beschrijving van de begrenzingen van een stuk grond in de buurt van
  de Processiewech en het "Cleverveltien"
Betreft: Erfscheiding.         
    
R 74 fol. 75 29-02-1636

Willem Janssen van Bakel verkoopt aan Michiel Tijssen en Jan Janssen, kerk-
meesters, t.b.v. de Kerk:
- een rente van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en land - aan Voordeldonck

 1-3. de straat
2. Jan Goorts
4. Jan Tijssen van de Cruys

- land aan Voordeldonck 1╜ l.
1. Hanrick Lenarts
2. Jan Goorts
3. de straat
4. Lenart Maes
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R 74 fol. 76 03-03-1636

Joost Joosten is schuldig aan Frans Peter Gielens - ƒ 100,- α 6%.
Marge: 11-3-1638 - de erfgenamen Frans Peter Gielens zijn voldaan door 
                   Joost [Haenen].

R 74 fol. 75vo 17-03-1636

Mathijs Philips van Heuchten verkoopt aan Jan Willems van Heuchten, zijn oom:
- een rente van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis en hof - in het Dorp

1. Peter Lambers
2. Dirck Goorts
3. de straat
4. Aert Dryes

Door verkoper gekocht van de erfgn wijlen Dirck Philips van Heuchten.
Alsnog:
- land aen den Dijck
Naschrift: 15-2-[1641] - Marten Selen als erfgenaam van Jan van Heuchten is
                         voldaan van deze rente.

R 74 fol. 75vo 17-03-1636

- Michiel van Horenbeeck - voor zichzelf - voor de helft - en
- Thomas, Henrick en Willem kinderen wijlen Philips van Heuchten - ook voor
  de helft.
Allen erfgenamen van wijlen Dirck Philips van Heuchten - g.g.m. wijlen Jenneke
Michiels van Horenbeeck.
Zij verkopen aan Mathijs Philips van Heuchten:
- huis en hof - in het Dorp

1. Peter Lambers
2. Dirck Goorts
3. Aert Maes
4. de straat

Koopsom: ƒ 56,-.
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  R 74 fol. 77vo 03-04-1636

- Daniel Witvelt - g.m. Maeyken Bertruns van Hertsroy - en
- Anneken Martens - hebben ontvangen van Frans Teunissen - ƒ 50,- uit een
rente van 35 st. ieder - afkomstig uit de goederen van wijlen Jan Jan Suers -
nu Frans Anthonisse voors. 
Hiermee is de gehele som voldaan en zij stemmen toe in cassatie.

R 74 fol. 76 04-04-1636

Frans Lomans geeft in belening aan Gerard Dryessen:
- groes of hooiwas achter Ostaden 1 l.

 1-4. Frans Lomans
2. erfgn Tijs Sasen
3. Lambert Hanssen

Beleensom: ƒ 56,- α ƒ 4,-/jr - te lossen in drie jaar.

R 74 fol. 76vo 09-04-1636

Henrick Jan Selen is schuldig aan Peter Huybert Jan Diepenbeecx - ƒ 29,-
wegens gekochte bijen en ymen.
Naschrift: 20-2-1637 - gelost aan Peter Huybers.

R 74 fol. 76 09-04-1636

Willem Dircx zegt toe, dat alle "gereede en hantschulden" door wijlen zijn 
vrouw gemaakt door hem zullen worden betaald en dat zijn voor-kinderen daar-
van gevrijwaard zullen blijven.

R 74 fol. 76 09-04-1636

Willem Willemssen van den Berge is schuldig aan Mathijs Janssen van der Zande
en Willem Marcelis - als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Huy-
bert Jan Diepenbeecx - ƒ 55,50 wegens gekochte bijen.
Te betalen: Als de bijen gevlogen hebben - of te Bamis e.k.
Marge: 
       [7-12-1639] betaald door de erfgenamen Willem Willems van den Berge.  

R 74 fol. 76vo 09-04-1636

Mr. Jan Dircx is schuldig aan de momboiren van de onm. kn wijlen Huybert Jan
Diepenbeecx - ƒ 26,50 dit wegens het 1/6e part van de bijen.

R 74 fol. 77 09-04-1636

Henrick Jan Selen is schuldig aan de momboiren van de onm. kn wijlen Huybert
Jan Diepenbeecx - ƒ 26,50 dit wegens het 1/6e part van de bijen.

R 74 fol. 77 10-04-1636

Willem Janssen van Bakel is schuldig aan Marten Peters - ƒ 57,-.
Marge: Gelost 28-4-1636.
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R 74 fol. 77 10-04-1636

Jan Mathijssen van de Cruys verkoopt aan Willem Janssen van Bakel:
- land aen Voordeldonck - in den Brandt     32 r.

1. de voorkinderen van Jan v.d. Cruys
2. de koper
3. Willem van den Berge
4. de straat

R 74 fol. 77 10-04-1636

Jan Mathijssen van de Cruys verkoopt aan Jan Jan Stouwen:
- land aen Voordeldonck

 1-3. Henrick Frans Collen
2. Willem Janssen van Bakel
4. de straat

R 74 fol. 77vo 10-04-1636

Frans Henricx - alias de Cremer - g.m. Jenneken geven aan Jan Franssen,
hun zoon:
- groes/wei int Root

1. Michiel Mathijs Franssen
2. Aert Dryes e.a. 
3. Lambert Hanssen
4. de straat

De ouders mogen het veld blijven gebruiken totdat ΘΘn van beiden zal zijn overleden.
De zoon heeft zijn ouders altijd bijgestaan en gediend alsmede hun ƒ 200,-
geleend.
Jan zal na de dood van zijn ouders meedelen in de overige nagelaten goederen,
samen met de andere kinderen.

R 74 fol. 77 11-04-1636

- Peter Huybert Jan Diepenbeecx,
- Mr. Jan Dircx - g.m. Jenneke,
- Marie, Joostken, Anneken en Sijken - onm. kn en geass. met Mathijs Janssen
  van der Zande en Willem Marcelissen.
Kinderen van Huybert Jan Diepenbeecx - g.g.m. Marie.
In het testament, gemaakt door hun ouders, komen "swaricheden en abusen" voor.
Om moeilijkheden te voorkomen is in overleg met schepenen en "goede mannen"
gekozen voor een finale liquidatie en alles wordt opnieuw gedeeld "sonder enich testament aen te sien".
De twee oudsten brengen de reeds door hen ontvangen goederen weer opnieuw in -
t.w. Peter - ƒ 20,- en Peter (sic!) - ƒ 60,-.
Ieder van de vier onm. kinderen zal ook - ƒ 20,- ontvangen. de rest van de 
ƒ 60,-, zijnde - ƒ 40,- zullen blijven tot de intrest van van ΘΘn jaar voor 
Sijken, de jongste dochter.
Bovendien zal de beemd - achter Ostaden - gedurende 7 jaar t.b.v. Sijken ver-
huurd worden. De opbrengst zal voor haar onderhoud worden gebruikt.
Na 7 jaar zal de beemd verkocht worden en de opbrengst gelijkelijk verdeeld worden over alle kinderen.
Nog is afgesproken dat Sijken "voorvuyt sal genyeten het beste bedde". 
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R 74 fol. 7vo 11-04-1636

Jan Jan Diepenbeecx verkoopt aan:
- Peter Huybert Jan Diepenbeecx,
- Mr. Jan Dircx, organist - g.m. Jenneke - en aan:
- Maria, Joostken, Anneke en Sijken - de onmondigen.
Kinderen van wijlen Huybert Jan Diepenbeecx - Marie
- een rente van ƒ 300,- α 6╝% 
Onderpanden:
- huis, hof en land - te Ostaden

1. Jenneke - weduwe Jan Corstjaens Smidts
2. Jan Pauwels
3. Jr. Wouter van Beeck
4. de straat

- land 't Neutien
1. Jacop Philips Tijs

 2-4. Jenneke Corstjaens voors.
3. de gemeyn braken

Marge: Joost Janssen en Hanrick Gorts als mede-erfgenamen, namens hun vrouwen,
       van Huybert Jan Diepenbeecx en mede namens de overige erfgenamen zijn 
       voldaan door Jan Diepenbeecx - 30-1-1647.

R 74 fol. 78vo 11-04-1636

- Peter Huybert Jan Diepenbeecx,
- Mr. Jan Dircx - g.m. Jenneken,
- Maria, Joostken, Anneken en Sijken - de onmondigen.
Kinderen van wijlen Huybert Jan Diepenbeecx - en Maria.
Volgens de koop, die wijlen hun vader, in leven wezende, met de verkoper ge-
daan heeft en daarvoor de voors. rente bekent heeft hebben ze aan Jan Jan
Diepenbeecx zijn deel in de goederen enz. enz. 

Mij onduidelijk. G.S.

R 74 fol. 79vo 14-04-1636

Joost Jan Hermans, namens de kinderen van wijlen Thomas Pot, is betaald door 
Gommar Bure, als koper van:
- huis en hof - in het Dorp.

R 74 fol. 79vo 14-04-636

- Peter Huybert Jan Diepenbeecx,
- Mr. Jan Dircx - g.m. Jenneke
- Maria, Joostken, Anneken en Sijken - de onmondigen.
Allen kinderen van Huybert Diepenbeecx - en Maria.
Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot: Peter en Mr. Jan
- een halve beemd aent Laerbroeck - midden door.

1. Joost Joosten van Weert
 2-4. de wederdelers

3. het Broeck
- de helft van het land en drieske daarbij

1. Thonis Verhyndert
- de helft van een stukje land - achter Lazars

1. erfgn Jan Rommen
- de helft van een rente - op het dorp Asten.
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- de helft van een rente t.l.v. Jan Jan Diepenbeecx  - ƒ 300,-.
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Belast met: de helft van ƒ 300,- aan N. van den Grave te 's Bosch.
2e lot: de vier onm. kinderen
- huis, hof, hofstad en schuur - in het Dorp

1. de straat
2. erfgn Anneken Luycas
3. Mr. Adriaen Lintermans
4. Aert Symons van Bon

Belast met: ƒ 9,-/jr aan de weduwe Gijsbert Bacx te 's Bosch.
- een halve beemd aent Laerbroeck - 
                          1. Jan Maes van Hove
- de helft van het land en drieske daarbij

1. Jan Tonis Greff te Mierlo
- de helft van een stukje land - achter Lazars        

1. de weg
- de helft van een rente op het dorp Asten.
- de helft van een rente t.l.v. Jan Jan Diepenbeecx - ƒ 300,-. 
Belast met: de helft van ƒ 300,- aan N. van de Graeff te 's Bosch. 

R 74 fol. 80vo 14-04-1636

Peter Huybert Jan Diepenbeecx verkoopt aan zijn vier onmondige zusters zijn
deel in hun erfelijke goederen met uitzondering van zijn deel in:
- beemd achter Ostaden

Koopsom: ƒ 160,-
Naschrift: 25-5-1638 - Peter Huybers stemt toe in cassatie.

R 74 fol. 80vo 21-04-1636

Sophia - weduwe Henrick Peters is schuldig aan Peter Gijsbers, hoevenaar, te 
Heuchten - ƒ 150,-.

R 74 fol. 80vo 21-04-1636

Joostien - weduwe Jan Lamberts Verrijt is schuldig aan Peter Gijsbers, hoe-
venaar, te Heuchten - ƒ 150,- α 6%.

R 74 fol. 81 21-04-1636

De kinderen en erven van wijlen Jan Philips Gerarts - en Maria, zijn vrouw,
hebben samen met de momboiren van de onmondigen de achtergelaten goederen ver-
deeld.
1e lot: Dielis Jan Philips
- 1/6e deel in het groot huis met de hofstad

1. weduwe Jan Janssen van de Moosdijck
2. Philips Jan Philips
3. de straat
4. de Snijderscamp

- ╝e deel in de Kesselcamp
1. weduwe J. J. v.d. Moosdijck
2. Philips Janssen
3. die Koeystraet
4. opte v.s. hofstad

- land in den Emmencamp
1. Philips Janssen
2. wed. J. v.d. Moosdijck
3. den Benckelcamp
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4. op de Vleut en Willem Willems (van Haubraken)
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- zijn deel in den Osacker
 1-3. Joost Frans Dielis

2. weduwe Gerart Jans
4. Thomas Jan Dielis

- zijn deel in hooiveld de Nelenbempt
1. weduwe Jan J. v.d. Moosdijck
2. Philips Janssen
3. Frans Anthonis Verrijt   
4. erfgn Daendel Colen

- zijn deel in een weiveld
1. Heylenvelt
2. weduwe Jan Jan Philips
3. de Aa
4. Jan Philips Gerarts

- zijn deel in een heiveld
1. weduwe Jan J. Philips
2. Philips Janssen
3. de pad
4. Dielis Jan Philips

Belast met: ƒ 4,50/jr aan Aelken Thomas te 's Bosch.
2e lot: Philips Janse van de Moosdijck
- 1/6e deel in huis en hofstad

1. Dielis Jansen
2. Evert Janssen
3. de straat
4. de Kesselcamp

- ╝e deel in de Kesselcamp
1. Dielis Jansen

 2-4. Evert Janssen
3. de Koeystraet

- zijn deel in den Emmencamp  
1. Dielis Janssen
2. Evert Janssen
3. de Wielcamp en erfgn Willem Aerts van 

Haubraken
4. de erfgenamen

- zijn deel in een "opgewonnen acker"
1. Henrick Henricx (Verboeyen)
2. erfgn Joost van de Vorst
3. Willem Willems van Haubraken
4. Thomas Jan Jelis

- zijn deel in de Nelenbempt
1. Dielis Janssen
2. Evert Janssen
3. erfgn Daendel Colen
4. Frans Anthonis Verrijt

- zijn deel in Heylenvelt
1. Marcelis Teunis Verrijt
2. Dielis Janssen
3. Evert Janssen
4. Henrick Henricx (Verboeyen)

- zijn deel in een heiveld
 1-3. Dielis Janssen
 2-4. Evert Janssen

Belast met: ƒ 7,50/jr aan Aelken Thomas te 's Bosch.
- ƒ 100,- aan Dielis Janssen.
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3e lot: Gerard Janssen
- 1/6e deel in huis en hofstad

1. Philips Jan Philips
2. Marcelis Teunis Verrijt
3. de straat
4. de Kesselcamp

- zijn deel in de Kesselcamp
1. Philips Janssen

 2-4. Marcelis Teunis Verrijt
3. de Koeystraet

- zijn deel in den Emmencamp
1. Philips Janssen
2. Marcelis Teunis Verrijt
3. de Wielcamp
4. erfgn Willems van Haubraken

- zijn deel in den Raeyacker
1. weduwe Gerart Janssen
2. Marcelis Teunis Verrijt
3. Catharijn van Haubraken
4. Willem Willems van Haubraken

- zijn deel in de Wenninck
1. Marcelis Teunis Verrijt
2. Thomas Jan Jelis
3. Dielis Janssen
4. de Aa

- zijn deel in de Nelencamp
1. Philips Jan Philips
2. Marcelis Teunis Verrijt
3. erfgn Daendel Colen  
4. Frans Anthonis Verrijt

- zijn deel in Heylenbempt
1. de Aa
2. erfgn Daendel Colen
3. Philips Janssen

- zijn deel in een heiveld
1. Philips Janssen
2. Marcelis Teunis Verrijt
3. Dielis Janssen
4. den Helmontssen padt

Belast met: ƒ 4,50/jr aan Jr. Henrick van Deurne.
          - ƒ 2,50/jr aan Mathijs Reynders van Hove.
4e lot: Marcelis Teunis Verrijt - g.m. Lijntien, dr Jan Philips
- land en dries naest de hooffstadt

1. Evert Janssen
2. Joost Frans Dielis
3. de straat
4. Marcelis Teunis Verrijt - zijn huis

- zijn deel in de Kesselcamp 
1. Henrick Henricx (Verboeyen)
2. Evert Janssen
3. de Koeystraet
4. Marcelis Teunis Verrijt

- zijn deel in den Emmencamp 
1. Thomas Jan Jelis
2. Evert Janssen
3. de Wielcamp
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4. Willems Willems van Haubraken
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- zijn deel in de Raeyacker
1. Evert Janssen
2. de Waterlaet

 3-4. Lijn en Willem van Haubraken
- zijn deel in de Wenninck

1. Evert Janssen
 2-4. de Aa

3. Dielis Janssen
- zijn deel in den Nelenbempt

1. Henrick Henricx Verboeyen
2. Evert Janssen
3. erfgn Daendel Colen
4. Marcelis Teunis Verrijt

- zijn deel in Heylenvelt
1. Evert en Philips Janssen
2. weduwe Gerart Jan Philips
3. erfgn Daendel Colen
4. Marcelis Teunis Verrijt

- zijn deel in het heytvelt
1. Henrick Henricx Verboeyen
2. Evert Janssen
3. Dielis Janssen
4. de vaer- off drijffwech

Belast met: ƒ 4,50/jr aan Jr. Henrick van Deurne.
- ƒ 2,- /jr aan Mathijs Reynders (van den Hove).

5e lot: Joostien - weduwe Gerart Janssen (van de Moosdijck)   
        geass. met Thomas Jan Jelis.
- de halve schuur en de halve hofstad - t.w. de zijde van de schuur N.O.waarts.

1. Thomas Jan Jelis
2. weduwe Jan Jan Philips
3. de gemeente
4. Joostien - weduwe Gerart Janssen

- de halve de Sijdeerscamp 
1. Thomas Jan Jelis
2. weduwe Jan Jan Philips
3. de Koeystraet
4. Joostien - wed. Gerart Janssen

- haar deel in den Emmencamp
1. de waterloop
2. wed. Jan Jan Philips

 3-4. Willem W. v. Haubraken
- haar deel in den Oschacker

1. Thomas Jan Jelis
       2. Dielis Janssen

 3-4. Joost Frans Dielis
- haar deel in de Nelenbempt

 1-3. Marcelis Teunis Franssen
2. Lijntien - wed. Jan J. Philips
4. erfgn Daendel Colen

- haar deel in een wei- of eeuselvelt - voor aan het einde.
1. Henrick Henricx Verboeyen e.a.
2. de wed. Jan J. Philips

 3-4. Henrick Henricx Verboeyen
- haar deel in het Heytvelt

 1-3. Dielis Janssen
2. wed. Jan J. Philips
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4. den Helmontsche padt
Belast met: ƒ 6,-/jr waarvan de helft aan Andries Reynders van Ruth - en 

   de helft aan Marcelis Theunis Verrijt.
 - 30 st./jr aan Henrick Peter Bakermans.
6e lot: Lijntien - weduwe Jan Jan Philips van de Moosdijck
- de halve schuur

1. Jelis Janssen
 2-4. Joostien - wed. Gerart v.d. Moosdijck

3. de straat
- de helft van de Sijdeerscamp

1. Joostien - wed. Gerart v.d. Moosdijck
2. de waterlaet - ╜-╜ te gebruiken en te vegen.
3. de Koeystraet
4. Dielis Janssen

- haar deel in den Emmencamp
1. Dielis Janssen
2. Joostien Gerarts v.d. Moosdijck 

 3-4. Willem W. v. Haubraken
- haar deel in de Nelencamp

1. Joostien Gerarts v.d. Moosdijck
2. Dielis Janssen
3. erfgn Daendel Colen
4. Frans Anthonis Verrijt     

- haar deel in een Eeusselvelt
1. Joostien Gerarts v.d. Moosdijck
2. Dielis Janssen

 3-4. Henrick Henricx Verboeyen
- haar deel in het Heytvelt

 1-4. Dielis Janssen
2. Joostien Gerarts v.d. Moosdijck
4. den Helmontschepadt

Belast met: ƒ 6,-/jr aen een seeckere persoon tot Helmont, gemeynlijck ge-
            naempt Willem Vuysten.

- 30 st./jr aan Henrick Peter Bakermans en is overeengekomen dat 
            Jelis Janssen van de Moosdijck het 1/3e deel van dit lot voor 
            het onderhoud van het voorkind van wijlen Jan, zijn broeder.

  Hij zal daarentegen ook ƒ 2,50 mee betalen, met de weduwe aan 
            Willem Vuysten te Helmont.

R 74 fol. 83vo 22-04-1636

Jan Teunis Ruelens en zijn Lijntien, zijn moeder, verkopen aan Reynder Peters:
- een rente van - ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- hun goederen op Diesdonck.

R 74 fol. 84 28-04-1636

Willem Janssen van Bakel verkoopt aan Frans Joost Frans Philipssen:
- groes aen de Petteler - aan Voordeldonck   1 l.

1. Dryes Schepers
2. de gemeente of broeck
3. Jan Goortssen
4. Henrick Peter Bakermans

Als "weirpant" wordt gesteld, i.v.m. onbekende cijnsen:
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- land aan Voordeldonck
en onlangs door verkoper gekocht van Jan Mathijssen van de Cruys.
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R 74 fol. 84 30-04-1636

Isbout zoon wijlen Henrick Isbouts - en Jenneke, zijn moeder, verkoopt aan:
Peter, Goort, Willem en Jan, zijn broeders, zijn deel in de goederen hem aan-
gekomen van zijn ouders - en gelegen op Bussel.
De vier gebroeders, waarvan Jan - geass. met Wilbert Joosten van Bussel - en 
                                             Bruysten Isbouts, zijn ooms.
dragen over aan hem, Isbout:
- land aen den Dijck - op Haubraken 2╜ l.

1. Wilbert Joosten, schepen
2. Jr. Cornelis Wijtvliets
3. Goort Philips Sanen
4. Luycas Hanricx

Ze zijn dan bovendien nog schuldig aan hem:
ƒ 10,-/jr gedurende zijn leven lang, waarvan het kapitaal - ƒ 700,- is, het-
welk zij aan hem zullen overdragen "als hij dat van node mocht hebben".
De goederen op Bussel zijn dan belast met - ƒ 700,- waarvan de rente zal zijn
ƒ 40,-/jr.

De vier gebroeders delen nu de goederen.
1e lot: Peter en Goort
- het oud huis met de halve schuur en het bakhuis.

1. de straat
- weivelt daarbij gelegen - aen de ackers aen.

1. de gemeyn acker
2. weduwe Joost Goris
3. Willem Frans Willems

    4. de delers
- hooiveldje het cleyn peerdeeussel

1. Huybert Mr. Jans
 2-4. de delers

3. erfgn Jan Tielen
- hooiveld  

 1-4. Willem Fr. Willems
 2-3. de delers

- land den Saethoff
            1-3-4. de delers

2. weduwe Symen Joosten (van Bussel) e.a. 
- land int Heytvelt

1. Willem Fr. Willems
2. de delers
3. weduwe Joost Goris
4. weduwe Symon Joosten van Bussel

- land/hei
1. Willem Joosten
2. de delers
3. Teunis Peters
4. Bruysten Isbouts

- land bij 't huys
1. Seel Schepers

 2-4. de delers
3. Peter Marcelis Peter Jacops

- land den middelsten acker
1. Willem Fr. (Willems)

 2-4. de delers
3. Peter M. P. Jacops
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- land den Bulthorst  
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1. weduwe Symon J.(v. Bussel)
2. de delers
3. Marcelis Schepers
4. Willem Frans (Willems)

Overeengekomen is nog, dat alzo Heer Henrick van Bussel, hun broeder, "vuytten
goederen is scheyden ende off hij scheidt of moghe van doen hadde hem van de 
gelijcke goederen de handt sal moeten gereyckt worden sonder tegenseggen".

2e lot: Willem en Jan
- het weiveld en het groot peerdeneeussel

1. Willem Slaets  
            2-3-4. de delers

- weiveld het Biesvelt
1. de Loop
2. Willem Fr. (Willems) - en de delers
3. Willem Peter Slaets
4. Willem Fr. (Willems)

- hooiveld den Rietbempt
 1-4. de delers

2. Willem P. Slaets
3. Willem Fr. (Willems)

- land den Saedthoff
1. Willem Fr. (Willems)
2. de delers
3. Huybert Mr. Jans
4. erfgn Luycas Hanricx

- land/hei
              1-2. de delers

3. Teunis Peters
4. Willem Fr. (Willems)

- land den voorste acker
1. Willem Fr. (Willems)

 2-4. de delers
3. Peter M. P. Jacops

- den middelsten acker
1. weduwe Symon J. (v. Bussel)

 2-4. de wederdelers
3. erfgn Hanrick Huybers Verhoeven

- land den Bulthorst
 1-4. Willem Fr. (Willems)

2. de delers
3. erfgn Dirck Verschueren

- heiveldje
1. Bruysten Isbouts
2. erfgn Luycas Henricx
3. Huybert Mr. Jans
4. de delers

- een heesterhof, waarvan de grond blijft bij het oude huis, maar de heesters
  zullen gezamelijk worden gebruikt. Dit gedurende 10 jaar.

R 74 fol. 86 10-05-1636

Jan Anthonis Canters en Henrick Anthonis Canters verkopen aan Aert Dryessen:
- groes in de Stegen

1. 't Convent van Ommel
2. [     ] Mathijs Thomas van Rudth
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4. Hanrick Vreynssen
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R 74 fol. 85vo 10-05-1636

Frans Willems verkoopt aan Aert Dryessen, zijn zwager:
- een rente van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
zijn laatste vrouws kindsdeel en het nog te verwachten deel van haar moeder
uit: huis, land en groes enz.
Marge:
      26-2-1640 - Gelost aan de weduwe Aert Dryes en Dirck, haar schoonzoon.

R 74 fol. 86 10-05-1636

Jan Henrick Symons is schuldig aan Jan Anthonis Canters - ƒ 150.- α 6,33 %
wegens geleende gelden en verkochte gronden.
Onderpand:  
- huis, hof en land - in het Dorp
- groes 3╜ l.

1. Jan Jan Maes
2. erfgn Lambert Henricx
3. de Aa
4. erfgn Henrick Peters

Deze "groes" mag in deze twee jaar niet belast worden want zijn zwager heeft 
hem dit voor zijn deel opgedragen 

R 74 fol. 86vo 10-05-1636

- Anneke - weduwe Henrick Peters - ter eenre zijde - en
- Thomas Thijssen - g.m. Engelken, dr wijlen Joost Peters,
- Jan Aerts - g.m. Cathalijn, dr Joost Peters,
- Joost Joost Roefs - g.m. Peterken, dr Joost Peters 
Allen erfgenamen van Henrick Peters, hun oom en man.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Anneken
- huis, hof, "brouwhuys en brouwgetouw" en den dries - in het Dorp 

1. de straat
2. erfgn Huybert Diepenbeecx
3. Mr. Adriaen Lintermans
4. de voorkinderen van Anneken voors.

- land de Grootenacker voor de Meulen 7╜ l.
1. de voorkinderen van Anneke
2. weduwe Philips Goossens
3. de molder
4. de pat neven den Leenacker

- land aan de Pas 2 l. 1 cops.
  (gekomen van Jan Rommen) 

1. Frans Henrick Aerts
2. erfgn Jan Rommen
3. Anthonis Verhyndert
4. de Stegensse straat

- land na Ostaden                           2 l. 8 r. 7 v.
1. Jan Henricx de Becker
2. Frans de Cremer

 3-4. de gemeente
- land int Root 2╜ l. 1╜ r.

1. de Vicarye en de erfgn 
   Lambert Henricx
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2. Claude Ideleth
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3. de Rootsestraat
4. Aert Rommen en de erfgn Seel Jacops 

van Aeyen 
- groes den Vonderbeempt en daarnaast

1. de Aa
2. de Rootsestraat
3. Joostien - weduwe Jan Lambers Verrijt
4. de Somersche vonder

- beemd int Root
(gekomen van Hendrick de Wert)

 1-2. erfgn Lambert Henricx
3. de delers
4. de Aa

- beemd in de Stegen - de helft hiervan
(gekomen van Heylke Costers)
1. Frans Heynen
2. de wederdelers
3. de waterlaet
4. erfgn Henrick Aert Michiels

Belast met: ƒ 3,-/jr te 's Bosch - in een meerdere rente.
- 4 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- 5 cop rogge/jr aan Lenaert Danen te Helmont.
- ƒ 2,-/jr aan (NN.)
- ƒ 1,50/jr aan de Vicarius en de Kerk van Asten.
- 5 oirt/jr grondcijns.

2e lot: Thomas Tijssen
        Jan Aerts
        Joost Joosten Roefs
- huis, hof, schuur en schop - in het Dorp.
               (gekomen van wijlen Henrick Peters)

1. Joost Jan Hermans
            2-3-4. de straat

- land int Lielder 5╜ l. 1 cops
1. erfgn Willem Selen
2. Jan Cornelis [       ]
3. de straat
4. erfgn Marcelis Peter Jacops 

- land int Lielder 3 l. 17 r.
1. Willem Selen
2. Henrick Jan Selen e.a. 

 3-4. de wegen
- land achter de Molen 2 l. 16 r.

1. den Vicaryenacker
2. weduwe Wilem den Timmerman
3. de straat
4. erfgn Henrick Aerts

- land aen de Pas 1 l. 1 r. 
(gekomen van Marten Pot)

 1-4. weduwe Philips Goossens       
   2. Jan Anthonis Mennen e.a.  

3. de straat
- land bij Jan Beckers 1 l. 16 r.

1. weduwe Frans Verlynden
2. Jan Henrick Beckers

 3-4. de straten
- groes int Root
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1. L. Volders
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2. Jan Jan Maes
3. Jan Henrick Symons 
   en erfgn Lambert Henrick
4. de Rootsestraat

- beemd achter Ostaden
1. de Vicarye
2. Frans Loomans
3. Jan Janssen
4. weduwe Philips Goossens

- groes het cleyn bemptien
1. het voorkind van wijlen Willem Marcelissen 

                             en Bonaventura Mathijssen
2. de Aa
3. den Dijck

- beemd in de Stegen de helft hiervan
(gekomen van Heylken Scosters)
1. de delers
2. Jan Janssen
3. de Loop
4. erfgn Henrick Aert Michiels

Belast met: ƒ 6,-/jr aan het Convent van Ommel.
- 12 vat rogge/jr aan het Convent van Ommel - hiervan moet Thomas

            Tijssen alleen 9 vat betalen en de rest zijn mede-delers.
- 5 vat rogge/jr aan de Vicarye van Asten.
- de halve cijns van de grond.

R 74 fol. 87vo 14-05-1636

Anthonis Vreynssen - alias Henricks - is schuldig aan Daendel Aert Daendels
ƒ 106,-.
Marge: 2-10-1646 - Gelost aan [Enneken] - weduwe Daendel Aerts.

R 74 fol. 88 24-05-1636

Aert Dryessen verkoopt aan Marcelis Jacops van Aeyen:
- land op de Loverbosch

1. Gelden Gielis
2. erfgn Teunis Jans
3. de Loverboschwech
4. Frans Henricx de Cremer
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R 73 fol. 109 08-01-1637

Schepenen: Anthonis Canters
      - Wilbert Joosten van Bussel
      - Dirck Jan Goortssen

         - Hanrick Peter Bakermans
      - Dirck Franssen

R 73 fol. 113 08-01-1637

- Marcelis Peters - en 
- Hanrick Wouters, beiden te Vlierden, aanvaarden de "mombarije" over Jan, het
onmondige kind, van wijlen Gerit Philipsen - en wijlen Aleyt Tielens van Ruth.
En aanvaarden:
- Anthonis Tielens - en
- Mr. van den Hove, schout te Asten, het momboirschap over Engelken, onm. doch-
ter van wijlen Thomas Jan Jelis - g.g.m. Aleyt Tielens voors.  

R 73 fol. 112 10-01-1637

- Anthonis Laurenssen, hoevenaar,
- Jan Anthonissen te Someren - verklaren ter requisitie van Frans Selen dat 
wijlen Jan zoon wijlen Jan Joosten "nu onlancx sieck ende cranck wesende van
de contagieuse sieckte, ontrent halff october is commen t'overlijden"
Hij wilde dat uit zijn goederen krijgt:
- Frans Seel Franssen ƒ 100,-
- Jelis Selen gebroeders ƒ  25,-
- Jan Selen ƒ  25,-  
Te betalen uit een rente van - ƒ 200,- t.l.v. Frans Peter Gielens.
Dit voors. "maecksel" heeft hij, testateur, gemaakt ca. 22 jaar geleden 
t.o.v. de eerste deponent die dit dadelijk aan de tweede attestant heeft
overgedragen. 

R 73 fol. 113 08-01-1637

Mr. Mathijs van den Hove, schout - en
Anthonis Tielens van Ruth - als momboiren over Engelken, het onm. kind van
Thomas Jan Jelis - en Aleyt Thielens.
En Marcelis Peter Schepers en Hanrick Wouters, als "geδde en geboren" momboiren
van Jan sone wijlen Gerit Philipssen - en Aleyt Thielens.
Zij delen de hun competerende goederen gelegen op Dijsseldonck en Ommel.
1e lot: Jan
- de helft van alle goederen op de Dijsseldonck - met alle land, groes, hei,
  wei en ook alle "huisinge" en hout daaropstaande.
Gekomen van de erfgenamen Aert van Haubraken.
Belast met: de cijns van de gronden.

- een rente aan de Scholaster van St. Oeden Rode.
- ƒ 150,- aan Anthonis Thielens.

2e lot: Engelken
- het "goet" te Ommel - huis, hof, land, groes, hei, wei.
Gekomen van Jan Franssen.
Belast met: 100 rijksdaalders aan Anthonis Thielens.

R 73 fol. 114 14-01-1637

De erfgenamen van wijlen Jacop Aerts van de Cruys - en Goyrtien t.w.:
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- Michiel Jacop Aerts,
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- Anthonis Canters - namens Meyrryen, zijn schoondochter,
- Hendrick Geven en Peter Dircx - als momboiren over de twee meisjes, Meyrryc-
  ken en Lijsken, kinderen van Jan Lemmys - en Elske Jacop Aerts, dochter van
  zijn vrouw,
- Willem Joosten - als momboir over Joost, zoon van Dirck Joosten - en Frens-
  ken Jan Lemmys, dochter van zijn vrouw,
Zij verdelen de nagelaten goederen.   
1e lot: Michiel
- het oude huis "met brouhuys" en alles daaropstaande.

1. Meyrrycken voors. 
2. Gerardt Hendrick van Helmondt
3. Thonis Canters
4. de straat

"Ende sal den pael staen ontrent int middelst van den groten dryes - genoteert:
een appelboomken linierecht daerop den perssenboomken ende soo recht toe door
sal dat huys sijnen wech houden achteren het groot huys van der kant om recht-
toe op naer den put om alsoo op sijn erff te comen, schuer, schop, schop oft
anderssints. Ende mach het oude huys den dryes naest het groot huys aen nyet
voorder gebruycken dan tot het achterste duerstijlcken toe te wers recht op een
willich aldaer getekent ende gepaelt."
- "den halven haeck te midtsen op streckende"

1. Anthonis Canters
2. Merrycken voors.
3. de weg
4. Jan Peters

- land aen den Bosch
 1-4. Frans Thonis Verrijt

2. Jacop Willems van de Cruys
3. de weg

Belast met: een pacht aan de H. Geest te Helmont.
- land aent Veen - "also hij is tusschen limiten en  
                                    en paelen neffens erffenisse:

1. Frans Thonisen Verrijt
 2-3. erfgn Goossen Tans

4. de weg
- groes en land den ouden Hoeff - de helft van boven naer beneden.

1. Frans Thonissen Verrijt
 2-3. de wederdelers

4. Hendrick Huyrckmans
Ende sal sijn wech hebben naederhant lanst de graeff tot sijn erff van den 
broeck over Poelmans en kinderen d'erffenisse
Belast met: ╝e hoen en sommige deniers aan het boek van Asten.

- 28╜ st./jr aan het Convent van Binderen. 
2e lot: Meyrrycken, de schoondochter van Anthonis Canters
-"het groote huys met de schuer en plaets alsoo se daer staet tusschen limiten
ende paelen metten halven dryes aen het groot huys gelegen ende alles daerop staende streckende van het 
appelboomken linirecht door op het perssenboomke
ende soo rechtdoor - alsoo het gepaelt is".

1. Michiel Jacops (v.d. Cruys)
2. Hendrick Huyrckmans
3. Thonis Canters
4. de straat

- de helft van den Haeck
1. Peter Poelmans

 2-3. de delers
4. de weg
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- land achter int Veen
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 1-3. Thonis Dreyssen  
2. de weg

- land int Veen
1. het Convent van Omel
2. Dreys van Ruth
3. Goossen Tans
4. Frans Thonissen Verrijt

- groes het Beempken
1. Gerardt Hendricks van Helmont

 2-3. Vreyns Joosten
4. de delers

Belast met: een daalder (geen tijd vermeld) aan Anthonis Canters.
- groes die Engelbeemden 

1. erfgn Hendrick Benidts
2. Peeter Poelmans
3. de Aa
4. de gemeente

3e lot: de onmondige kinderen   
- "die drye cleyn huyskens" - met ΘΘn geheten "den Crijtenbuer" met aangelag

3. erfgn Tyllen Thonis Verrijt
4. de straat
1. Michiel Jacops
2. erfgn Thonis Verrijt

- een huyske
          utroque. de gemeente

4. erfgn Philips Willems van Huchten e.a. 
- het nieuw huiske - "mette plecken totten peerboom toe alsoo datten peerboom
                      sal comen bij het huysken".

            3-1-2. Meyrrycken - deelster
4. de straat

"met het gebruyck van de put, staende op den grooten dreys ende het hoefken 
alsoo het is gelegen tusschen erffenisse

1. Thonis Canters
2. Jan van Rest
3. Peeter Poelmans
4. de straat

- land den Dreysegde
 1-3. Thonis Canters

2. de delers e.a. 
4. Jan Peeters

- groes/land
1. Thonissen Dreyssen
2. Reynder Peeter Nauwen
3. Frans Thonis Verreyt
4. Jan Peeter Willems

- land den Swaertberch
            1-2-3. het Convent van Ommel  

  4. Dreys Reynders
- den halven ouden hoeff - tegen Michielen te deylen

   1. Peter Poelmans
 2-3. de delers e.a. 

4. Hendrick Huyrckmans
Belast met: ╜ hoen/jr aan het huis van Asten.

- 1 malder rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- groes in de Horst

 1-3. Gerardt Hendrick van Helmont
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2. Peeter Poelmans
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4. de gemeente
- twee "eyckenhouteren" aan de schuur 
- Item moet Michiel voors. "dese cleyn huyskens" bij geven - ƒ  75,-.
- En Meyrricken uit het groot huis                         - ƒ 100,-.    

R 73 fol. 116 11-02-1637

- Willem Willemssen en Jan Joosten - momboirs van Catharina Aertssen van Hau-
  braken - voor de helft - en
- Henrick Jan Tijs, voor zichzelf en mede voor de kinderen Philips van Heuch-
  ten,
- Laurens Joosten - als momboir van het onm. kind Jan Philips,
- Theunis Aert Berckers - g.g.m. Henricxken, dr wijlen Philips van Heuchten -
  als vader van zijn kinderen.
Allen erfgenamen van wijlen Jacop Jan Tijssen - en Meriken van Haubraken
Zij verkopen aan Emken - weduwe Anthonis Peter Martens:
- huis, hof en hofstad met den boomgaard - aen den Dijck

1. de straat
 3-2. weduwe Aert van de Vorst

4. de gemeyn drijffstraet

Zij verkopen aan Marcelis Peter Schepers:
- land den Aeyenman - aan den Dijck 3 l. 17 r.

1. Philips Isbouts
         2. de straat       3. Wilbert Joosten

4. de gemeente
Belast met: 5╜ gl. 2╜ st./jr aan Jr. Henrick van Deurne.

Zij verkopen aan: Wilbort Joosten van Bussel, schepen:
- land aen den Dijck 5 l.

1. de drijfstraat
2. weduwe Aert van de Vorst e.a. 
3. de koper
4. Marcelis Peter Schepers

Belast met: ƒ 3,-/jr aan Willem Selen.
- ƒ 3,-/jr aan Mr. Jan Loyen.

- land den Garstcamp      41 r. 11 v.
 1-3. Marten Selen

2. Philips Isbouts
4. Jenneke - weduwe Aert van de Vorst

Zij verkopen aan Marten Selen Martens:
- groes - het voorste einde - aan den Dijck 6 l. 36 r.

1. de koper
2. Wilbert Joosten 

 3. Michiel Jacops van de Cruys - en
   de koper

- groes/hooiwas aen den Dijck 1 l. 42 r.
 1-3. de koper

2. Michiel Jacops (v.d.Cruys)
4. de Aa

Belast met: 9 vat rogge/jr aan [       ]     

Zij verkopen aan Michiel Jacops van de Cruys:
- groes/hooiwas aen den Dijck - naast Marte Selen

3. de Aa
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Belast met: ƒ 100,- aan de erfgenamen van de Scholaster te St. Oedenrode.
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R 73 fol. 118 11-02-1637

Laurens Volders, secretaris te Asten, is gemachtigd te "rechten":
- een rente van ƒ 400,- α 6%. 
aan de persoon van Adriaen Adriaens van Berendonck te Boxtell.
Vervallende: Lichtmis 1638 enz.
Onderpand:
- "gelegen achter mijnen huyse" genaamd - de grote Hage "tussen sijne reenen 
  en paelen."
Opmerking: Deze akte is van "iemand" uit Liessel (handtekening onleesbaar)
           en door Volders in het protocol ingeschreven. Waarom ?

 De grote Hage ligt op Astens gebied.

R 73 fol. 118vo 11-02-1637

Cornelis van Deurne, Heer van Lyessel, is schuldig aan Adriaen Adriaens van
Berendonck - ƒ 400,- α 6% 
Onderpand:
hooiveld de Haghe - gelegen achter het "huys" Lyessel over de
                                  Aa - onder de jurisdictie van Asten.

1. de Aa
2. de gemeente Asten en Jan Joachims
3. de Heer van Lyessel
4. erfgn Lucas Nelen

Naschrift: 27-08-1641 - Gelost.

R 73 fol. 125 17-02-1637

Aert Symons van Bon - en zijn vrouw Goortien Aerts, verkopen aan Henrick Aert
Joost Mennen, hun zwager, hun deel, in de goederen hun nagelaten door Aert
Joosten en zijn zoon Frans, na de dood van zijn vader overleden.

Koopsom: ƒ 250,-.
Losse notitie:
Op huyden den 7 augusty 1639 soo bekent Aert Symon van Bon te volle betalt
te sijn van de coep van dat huys dat Hanryck Aertsse van hem heft gecocht.
Maer resterende noch de som van 25 gulden ter goeder rekeninge ende Aert be-
danckt de goede betaelinge.

Dyt ist merck        Aert Symons - voer getuyge   
        Peter Michiel Koole.

R 73 fol. 122 28-02-1637

Jan Jan Hermans en Peter Michiel Colen de jonge, mede namens alle andere dit
aangaande, verkopen aan Lijneke, dr wijlen Peter Colen:
- groes/hooiwas in de Haeseldonck  

1. Dryes Thomas
2. Peter Jan Aert Teeuws
3. de Aa
4. erfgn Daendel Geven

R 73 fol. 122 28-02-1637

Mr. Jan en Jenneken, kinderen van wijlen Michiel Colen, verkopen aan Lijneken
Michiel Colen, hun zuster, hun deel in:
- land opt Neutien

1. Jan Jan Diepenbeecx
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2. de pad
3. erfgn Willem Selen
4. de gemeente

Belast met: 1 st./jr cijns aan het boek van Asten.

R 73 fol. 122 28-02-1637

Jan Joost Mennen is schuldig aan Lijneke, dr Michiel Colen - ƒ 53,-.
Naschrift: 14-8-1642 - Jan Laurenssen - g.m. Lijneken voors. is voldaan.

R 73 fol. 122vo 28-02-1637

Daendel en Jan, zonen wijlen Dryes Verschueren - en Heylken, verkopen aan
Peter Michiel Colen den ouden hun deel in de achtergelaten goederen van wijlen
hun ouders - gekomen van Hanegref te Someren - "beseten wordende in tochte
behoudelijck het versterff, hun verstorven bij hunnen broeders en susteren".

R 73 fol. 122vo 02-03-1637

- Evert Janssen - g.m. Engelken Joost Peters - en
- Jan Aertssen - g.m. Catharina Joost Peters.
Zij verkopen elk hun ╝e deel aan Joost Joosten Roeffs, hun zwager:
- beemd in de Stegen - gekomen van Heylke Sluysters.

"tegen sijn ander wederdeel te deylen"
1. erfgn Anneken - weduwe Peter Henricx
2. Jan Janssen
3. de loop
4. de wederdelers

R 73 fol. 123 02-03-1637

- Marcelis Thomas Geldens - momboir van Joostien - weduwe Jan Anthonissen den
  oude - en
- Jan Anthonissen de jonge en Dirck Goortssen - als momboiren van de vier 
  onmondige kinderen van wijlen Jan Anthonissen den ouden - en Joostien v.s.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Joostien
- land aen den Dijck 5 cops.

1. Hanrick Willems
2. Mr. Peter Selen
3. weduwe Anthonis Peter Martens
4. weduwe Willem Frans Willems

- land den Becker
1. Jan Teunis de jonge
2. weduwe Anthonis Peter Martens
3. Mr. Peter Selen
4. de weg

- groes 't Dijckerbroeck
1. Jan Teunis de jonge
2. Hanrick Willems
3. Philips Isbouts
4. den Dijck

- groes in de Vennen
1. Jan Teunis de jonge
2. Philips Isbouts
3. de verkrijgster
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4. Geuaert Willem Martens
Belast met: ƒ 9,-jr aan Anthonis Canters, president.
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- 3╜ vat rogge/jr aan de abt van Effternaken.
- aan de pastoor van Asten, zoveel als gegolden moet worden.
- 11 st./jr aan den broeder van den Heer van Lyessel, voor het 

            1/3e deel met de andere medegelders.
2e lot: de vier onmondige kinderen
- de hofstad aan den Dijck

1. Jan Teunis de jonge
2. Marten Selen
3. Goort Colen en Marcelis Peters
4. de straat

- groes/land op de Beeck
1. Jan Teunis de jonge
2. erfgn Teunis Dryes
3. Willem Joosten
4. weduwe Hanrick Willem Tijs

- de Lijnenacker
1. Jan Teunis de jonge
2. Marcelis Peter Schepers
3. erfgn Peter Schepers
4. de straat

Belast met: ƒ 200,- te 's Bosch.
- een cijns van de grond, zo te Asten en Someren.
- ƒ 1,-/jr aan Frans in Behelp.
- 1 malder rogge/jr "soo 't selve betaelt wordt in Hollandt".
- het "coren" aan den H. Geest van Helmondt.
- ƒ 3,-/jr aan Marten Selen.
- 30 st./jr aan de Kerk van Mierlo.
- 30 st./jr aan de weduwe Teunis Peters.
- 15 st./jr aan de H. Geest van Deurne.
- 10 st./jr aan de pastoor van Asten.
- 2/3e deel van 11 st./jr aan de broeder van de Heer van Lyessel.
- 35 st./jr aan Geuaert [Meerten] en andere te Breda.

R 73 fol. 123vo 04-02-1637

Jan Jan Bakermans, hoevenaar, op de hoeve ten Bomen te Lyerop is schuldig 
aan Lijneke, dr wijlen Peter Colen - ƒ 210,-.
Naschrift: 22-9-1638 - Gelost aan Jan Vreynssen - g.m. Lijneke voors.

R 73 fol. 120 05-03-1637

- Aert Jan Stouwen, voor zichzelf en mede namens alle andere dit aangaande -
  ter eenre - en
- Jan Marcelis Verleynsdonck,
- Dries, zijn broeder,
- Marten Jan Martens van Rudth - g.m. Meriken Marcelis Verleynsdonck.
Allen erfgn van wijlen Jenneken Marcelis Verleynsdonck.
Zij akkorderen betreffende de achtergelaten goederen van Jenneke voors. alsook
over die van wijlen Jan Stouwen den oude t.w.:
Aert Jan Stouwen komt in het bezit van alle goederen door wijlen Jan Stouwen,
zijn vader, nagelaten,
- huis, land, groes enz. 
En blijven de kinderen Verleynsdonck ontlast van eventuele schulden enz.
De kinderen Verleynsdonck komen in het bezit van alle goederen door wijlen 
Jenneke Marcelissen Verleynsdonck, hun moeder, nagelaten,
- huis, hof, land, groes enz.
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En zal Aert Jan Stouwen blijven ontlast van eventuele schulden.
R 73 fol. 120vo 05-03-1737

- Marten Jan Martens van Rudt - g.m. Meriken, dr wijlen Marcelis Verleynsdonck, 
- Jan Marcelis Verleynsdonck,
- Dryes Marcelis Verleynsdonck.
Zij delen de nagelaten goederen van Marcelis Verleynsdonck - en Jenneke.
1e lot: Marten Jan Martens van Rudt
- het half huis aan het Rinckvelt 
- de helft van de Nyeuwe Erffve - aent Rinckvelt

1. de straat
2. Jacop Jan Hanricx
3. het Rinckvelt
4. de straat

- land t. pl voors.
1. Willem van den Berge 

            2-3-4. de gemeente
- land

 1-2. het Convent van Bynderen
3. Willem van den Berge
4. erfgn Gerart Vermeulen 

- groes aent Palmbroeck
 1-3. 't Palmbroeck

2. 't Convent van Bynderen
4. het 2e lot

Dit laatste perceel is belast met ƒ 200,- aan het Capittel van Rixtell - uit
een meerdere rente.
2e lot: Jan Marcelis Verleynsdonck
- de andere helft van het huis aan het Rinckvelt, met de helft van het aange-
  lag, zoals afgepaald naast Dryes Henrick Joachims.
- land, de helft van het Nyeuwvelt

1. Willem Jan Aelbers
2. de delers
3. de straat en Jacop Jan Hanricx

- de helft van het land t. pl. voors.
1. Dryes Heynen
2. de delers
3. 't Convent van Bynderen
4. de straet aent Rinckvelt

- het hooyvelt aent Palmbroeck
 1-4. Willem Jan Aelbers

3. het 1e lot
- groes lancxt het Palmbroeck

1. het Palmbroeck
2. Willem Jan Aelbers
3. Dries Heynen
4. erfgn Jan Stouwen

- dit laatste perceel belast met ƒ 200,-, uit een meerdere rente, samen met
  het 1e lot.
3e lot: Dryes Marcelis Verleynsdonck
- schuur met aangelegen erf gelegen aen den Boom, aldaer  

1. erfgn Henrick Franssen
2. Henrick Bakermans
3. Hanrick Frans Bollen
4. de straat

- land aen den Boom
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1. erfgn Henrick Franssen 
2. de straat
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3. erfgn Jan Goorts
4. de straat

- land aen den Boom
1. erfgn Henrick Franssen
2. Henrick Bakermans
3. erfgn van de jonge Jan Stouwen

- een wey off Eeusselveltien aen de Berckgraeff
1. Hanrick van de Vorst
2. de gemeente
3. Willem van den Berge
4. het Broeck

Dit perceel belast met een pacht aan de H. Geest.

R 73 fol. 121vo 11-03-1637

Jan Franssen van Brey geeft procuratie aan Anthonis Tonis Canters, om namens 
hem te innen ƒ 24,- met intrest, welke hij uitgeleend heeft aan wijlen Joost Joosten Hamelmans - waar Lijsken 
Walssers erfgenaam van is en dit ook moet
betalen.

R 73 fol. 127 11-03-1637  

- Anthonis Janssen van der Aa - g.m. Marie Thomas,
- Jan Nicolaes Janssen Denen - g.m. Catharina Thomas,
- Willem Corstjaens - g.m. Catharina Thomas - voor deze Mathijs v.d. Hove.
- Aert Jan Tielen als momboir van het onm. kind van wijlen Jan Jan Peters.
Allen erfgenamen van wijlen Jenneken Thomas Joosten.
Zij verkopen aan Peter Michiel Colen de jonge:
- huis, hof, hofstad - in het Dorp

 1-3. de straat
2. erfgn Henrick Jacobs van Ayen
4. erfgn Marcelis Peter Jacops

Belast met: ƒ 150,- aan Jan Janssen te Rythoven.

R 33 - 52 11-03-1637  fictief - ongedateerd

Aanspraak voor:
Marten Peters, Dierick Peters en Philips Henricx - g.m. Anneken Peters,
aanleggers
- contra
Aerdt Peters van Otterdijck - g.g.m. Mary, dr Reynder Jan Heuchtiens, gedaagde
o.a. 
Betreft: "beslagen penningen" berustende onder Mathijs van den Hove en die
         toebehoren aan Henrick zn Reynder Jan Heuchtiens.
1. Reynder J. H. was sinds 27-12-1631 schuldig aan Anthonis Aerts ƒ 182,-.
2. Anthonis Janssen - g.g.m. aanleggers zuster.     
   Na haar overlijden is de schuld overgegaan op de aanleggers en de mede-
   erfgenamen.
3. Reynder J. H. is overleden in 1636, zonder de obligatie te hebben voldaan.

R 73 fol. 124 20-03-1637

Marcelis Gelden Goossen en Gielis Selen - als momboiren van de onm. kinderen
van wijlen Marcelis Jacops van Aeyen, verkopen aan Jan Mathijs Smidts:
- een stucxken erffs, gelegen - ontrent de Kerck - aende hoffstadt van wijlen
  Marcelis Jacops van Aeyen 3 r.
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  Koopsom: ƒ 20,-
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De koper heeft ook nog ƒ 25,- betaald die aan de voorn. kinderen gegeven waren
bij testament van de vrouw van Jan Tijs Smidts.
Te weten, elk kind ƒ 25,-, waarmee het testament is voldaan.

R 73 fol. 126 24-03-1637       

- Bruysten Tijs Colen - g.m. Jenneke, dr wijlen Anchem Daniels - en
- Daniel Anchem Daniels - ter eenre - en
- Willem Janssen van Bakel - g.m. Anneke Goortssen,
- Jan Henrick Smidts - g.m. Mariken Goortssen - deze mede voor:
- het onm. kind van wijlen Henrick Franssen - en Heylke Goortssen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Jan Goortssen - g.g.m. 

             Catharina, dr Anchem Daniels.
1e lot: Bruysten en Daniel
- Alle goederen nagelaten door Heer en Meester Willem Daendels, in zijn leven
  pastoor te Hamont, hun oom.
- alle goederen hen aangekomen van hun verdere broers en zusters.
2e lot: Willem en Jan
- alle goederen gelegen aan Voordeldonck en gekomen van wijlen Jan Goortssen.

R 73 fol. 126vo 24-03-1637

Marcelis Peter Schepers verkoopt aan Wilbort Joosten van Bussel, schepen:
- een veldje aen den Dijck

1. erfgn Bruysten van Bussel en 
   de erfgen Henrick Hoeb Verhoeven 

            2-3-4. de straat

R 73 fol. 128 25-03-1637

- Goort Jan Goortssen Verberne,
- Dirck Jan Goortssen Verberne,
- Marcelis Jan Goortssen Verberne.
Kinderen van Jan Goorts Verberne - en Goortien.
Zij verdelen de nagelaten goederen gelegen te Heusden en aan het Haubroeck
te Someren.
1e lot: Goort
- "seker goet" te Someren - genaamd: het Haubroeck.
2e lot: Marcelis
De helft van de goederen te Heusden t.w.:
- het woonhuis met het campke van de hofstad

1. Joost van Heuchten
- de voorste helft van de Grootenacker

1. den drijfweg
2. de verkrijger
3. de Coestraet
4. erfgn Jan Henrick Stricken

- de helt van het Haevervelt
1. Joost van Heuchten
2. het 3e lot
3. de Coestraet
4. het Eeussel - der delers

- de helft van de Venackers
1. Jr. Gerwen
2. het 3e lot
3. de hoeve Mr. Hercules Wjtvliets
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- de helft van het Eeussel
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1. erfgn Jan Henrick Stricken
 2-3. het 3e lot

4. Joost v. Heuchten e.a. 
- de achterste helft van het cleyn beemptien

1. erfgn Jan Henrick Stricken
2. het 3e lot
3. erfgn Jr. Evert van Deurne e.a. 
4. Jr. Gerwen

- de helft van den Bempt
1. Wilbort Jan Selen
2. het 3e lot
3. Jr. Gerwen
4. de Aa

- de helft van het Nyeuwvelt
1. naest Wilput
2. het 3e lot
3. Jr. Gerwen
4. de Aa

- de voorste helft van het voorste Ven
1. erfgn Jan Henrick Stricken
2. het 3e lot
3. de Coestraet
4. erfgn Mr. Hercules Wijtvliets

- de helft van het achterste Ven
1. Joost v. Heuchten
2. het 3e lot
3. erfgn Mr. Hercules Wijtvliets
4. de Coestraet

- de helft van de Heycamp
 1-3. Joost v. Heuchten

2. erfgn Jan H. Stricken
4. erfgn Willem Verdijsseldonck

3e lot: Dirck
De helft van de goederen te Heusden t.w.:
- de schuur, hof en hofstad

1. Mr. Hercules Wijtvliets
2. het 2e lot
3. Joost v. Heuchten
4. de straat

- de achterste helft van de Grotenacker
1. het 2e lot
3. erfgn Jan H. Stricken e.a. 
4. het 2e lot
5. de Coestraet

- de helft van het Haevervelt
1. de Coestraet 

   2. het 2e lot
3. de verkrijger
4. de Coestraet

- de helft van de Venacker
1. het 2e lot
2. Jr. Henrick van Deurne en Wilbort Jan Selen
3. erfgn Mr. H. Wijtvliets
4. de verkrijger

- de helft van het Eeussel
 1-2. het 2e lot
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3. Joost v. Heuchten
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4. Wilbort Jan Selen
- de helft van het cleyn Bemptien

 1-2. het 2e lot
3. Wilbort Jan Selen
4. erfgn Jr. Gerwen

- de helft van de Bempt
1. het 2e lot
2. erfgn Jr. Henrick Stricken e.a. 
3. de straat
4. Jr. Gerwen

- de helft van het Nyeuwvelt
1. het 2e lot
2. Anna - weduwe Dielis Selen
3. de Aa
4. Jr. Gerwen

- de helft van het voorste Ven
1. Joost van Heuchten
2. het 2e lot
3. erfgn Mr. H. Wijtvliets
4. de Coestraet

- de helft van 'd achterste Ven
1. het 2e lot
2. Jr. Henrick van Deurne
3. erfgn Mr. H. Wijtvliets
4. de Coestraet

- de helft van den Heytcamp
1. het 2e lot
2. Jr. Gerwen
3. erfgn Willem Verdijsseldonck
4. Joost v. Heuchten

R 73 fol. 129vo 26-03-1637

Jan Willems draagt, als onderpand, over aan Hanrick Vreynssen al zijn goederen tot een waarde van ƒ 36,-.
Marge: 9-10-1637 - Gelost aan Jan Laurenssen.

R 73 fol. 145 26-03-1637

- Mathijs van den Hove, schout, mede voor:
- Margriet, zijn zuster - en
- Bonaventura Mathijssen van den Hove - ter eenre
en
- Wilbort Joosten van Bussel, schepen 
- Jan Diepenbeecx mede voor:
- Percken - weduwe Willem Frans Willems.
Zij akkorderen betreffende het "versterf" onder elkaar hebbende.
1e lot: de eerste comparanten
- de goederen gekomen van hun ouders.
- het ╝e deel van de roerende en onroerende goederen achtergelaten door 
  wijlen Henrick Isbouts van Bussel - volgens de S.& D. daarvan zijnde.
In de marge staat vermeld: Goyart Hendricx, hun zwager, ten deel gevallen.

2e lot: de tweede comparanten
- al hetgene wat hun bij S.& D. vanwege Jan Henricx Isbouts van Bussel, Willem
  en Isbouts, zijn broeders, is ten deel gevallen, zijnde de helft van hetgene
  Henrick Isbouts voors. is aangekomen.
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- De gehele akker bij Isbouts Hendrickx in de voors. deling is uitgehouden.
- alle geld en "meublen" welke nog onverkocht zijn en gekomen van Willem en Jan   Hendricx Isbouts en Isbout, 
hun broeder.    
- Verder zal Wilbort c.s. behouden alle "gerede" gelden van de koopcedulle 
  gekomen van de goederen te Bussel van Goyaert Hendricx van Bussel, alsook 
  zijn broeders.
- En daarenboven alsnog ontvangen de helft van hetgene voors. Mathijs c.s. op
  de voors. koopcedulle hebben gekocht.

Overeengekomen is verder dat beide partijen zullen ontvangen ieder de helft 
van alle goederen door Heer Hendrick van Bussel, onze pastoor zaliger, achter-
gelaten [     ] "alhier bij sijnen dienst geconquesteert (ende van sijn ouders
hem gegeven alnoch nyet gedeylt -  is doorgehaald G.S.) en daartoe betalen alle
passieve schulden en hem daarvoor zullen geven "een eerlijcke vuytvaert" enz.
enz.         

R 73 fol. 129vo 27-03-1637    

- Huybert sone Mr. Jans Verdijsseldonck - en
- Bertum Henrick sBruynen - kerkmeesters te Someren - en
- Jan Henricx - en
- Bruysten Peter Maes - H. Geestmeester te Someren.
Zij verkopen aan: Jan Jacops - g.m. Joostien Daendels
                - Wilbort Daendels
                - Jenneken Daendels
Als de goederen door Frans Timmermans aan hen nagelaten en gelegen op Heusden.
De kopers nemen ook alle "hantschulden" op zich m.u.v. datgene dat aan de 
Heer van Asten betaald is. Zij zullen ook betalen de kosten, ter zake van het 
proces, aan advocaat van Asperen.

R 73 fol. 130vo 27-03-1637

Frans Henricx Crael verkoopt aan Thomas Willems te Lyerop:
- een rentebrief van 23╜ st./jr      (ƒ 20,-)
Onderpand:
- huis en hof               Datum rentebrief - 29-4-1634.

R 73 fol. 130 27-03-1637

- Jan Jacops - g.m. Joostien Daendels,
- Wilbort Daendels - mede voor hun zuster:
- Jenneke Daendels,    
Zij dragen over aan de Kerk- en H. Geestmeesters van Someren - ieder de helft:
- een rente van ƒ 200,- α 6%.
(zie vorige akte)         
Onderpand:
- hun goederen te Heusden en elders.
Marge: 23-3-1645 - Gelost door Dielis Joosten van Heuchten als koper van de
                   onderpanden aan Jan Aerts en Claes Verhesen, kerkmrs - en

         Bruysten en Goort Denen, H. Geestmrs - allen te Someren.
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R 73 fol. 130 27-03-1637

- Peter Jan Coppen - en
- Jenneke - weduwe Philips Heussen
verkopen aan Thomas Willems te Lyerop:
- de helft in huis en hof - in het Dorp

 1-3. de straat
2. erfgn Jan Geldens
4. erfgn Jan Lambers
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R 73 fol. 130vo 01-04-1637

Jan Frans Anthonissen Verrijt, mede voor zijn verdere broers en zusters,
verkoopt aan Jan Willem Tijs:
- groes of dries op de Hoeffvorck - te Ommel

 1-3. de gemeente
 2-4. Anthonis Canters e.a.  

R 73 fol. 73 01-04-1637

Jan Symons van Bon verkoopt aan Aerdt Symons, zijn broeder, zijn deel in
alle goederen gelegen te Asten.

R 73 fol. 131 01-04-1637

Marcelis Peter Schepers verkoopt aan Jan Frans Anthonis Verrijt en zijn verdere
broers en zusters:
- weygroes aen den Bosch

            1-2-4. de kopers
3. Bruysten Verhees

 
R 73 fol. 131 02-04-1637

Frans Daniel Colen en Jan Jop Denen, geboren momboiren van de onm. kinderen van 
wijlen Philips Daniel Colen - en Heylken Jan Corstjaens.
Zij verkopen aan Jan Daniel Colen, hun broeder:
- een drie gebont huis - te Ostaden - t.w. het achsterste deel.
Zoals Philips in de erfdeling, tegen zijn broeders, is ten deel gevallen.

Koopsom: ƒ 74,-.
Naschrift: Gelost - 20-3-1639.   

R 73 fol. 131vo 06-04-1637

Laurens Aert Laurenssen verkoopt aan Jan, Merie, Catharyn en Enneken, zijn 
zusters en broeder, zijn deel in de aan hem verstorven goederen van wijlen 
zijn ouders - t.w.: in huis, schuur, land enz. 

R 73 fol. 131vo 08-04-1637

- Wouter zn Gevart Dryes - en zijn zwager 
- Jelis Joost van Heuchten - g.g.m. Iken Gevers - deze geass. met Joost van
  Heuchten als momboir van zijn vier onm. kinderen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Gevert Dryes en zijn vrouw.
1e lot: Wouter
- de schuur, hof en plakke - in de Wolsberch

1. Heer Dirck Wouters de Groot
2. het 2e lot
3. erfgn Teunis Goorts
4. erfgn Philips Voermans

- land de Lochtenacker - int Lielder 
1. Heer Dirck Wouters
2. erfgn Ceel Jacops
3. de bempt van St. Jorisaltair
4. erfgn Michiel Franssen

- land de Langhacker 
1. de H. Geestacker
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2. erfgn Marcelis Peter Jacops
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 3-4. Heer Dirck W. de Groot
- het Eeusselvelt in de Haseldonck

(gekomen van Gelden Gielis)
 1-2. erfgn Mattijs Tijssen van den Hove

3. de drijfweg
4. erfgn Joost Jan Willems

- hooibeemd in den Bruynenwert, over de cleyn Aa
1. erfgn Aert en Dirck Vreynssen
2. Heer Dirck Wouters de Groot
3. Mathijs Tijssen van den Hove
4. de cleyn Aa

2e lot: de onm. kn Jelis Joosten
- huis, hof en aangelag

 1-3. het 1e lot
2. erfgn Teunis Goorts
4. de straat

- land den Wabbenbrake
1. de Heer van Asten
2. Peter Jans van Haubraken
3. erfgn Jan Aert Rutten
4. erfgn Tijs van Leenssel

- land den Nyeuwencamp
1. erfgn Philips Frans Philipssen
2. de drijfweg
3. erfgn Aert Laurenssen
4. Dirck Vreynssen

- hooiveld in de Haseldonck
1. erfgn Jan Maes
2. Peter Janssen van Houbraken
3. de Aa
4. Heer Dirck W. de Groot

R 73 fol. 132vo 08-04-1637 

Walraven Janssen is schuldig aan Jan Anthonis Mennen - ƒ 58,- wegens koop
van twee koeien.
Gelost: 25-4-1639.

R 73 fol. 132vo 08-04-1637

Huybert Daniel Colen verkoopt aan Hanrick Jan Selen:
- land aent Derp

1. de koper
 2-4. Philips Willems

3. de straat
Koopsom: ƒ 30,50.

R 73 fol. 133 09-04-1637

- Aert Henrick Lenaerts van Vlercken en zijn zuster:
- Jenneken Lenarts van Vlercken - verdelen de erfelijke goederen:
1e lot: Aert
- de helft van een "erfs" aan Voordeldonck - aen de hey

de sijde naest Meyel of de heyde rontsomme
aen de gemeynte van Asten. 
Behalve deen sijde de wederdeylster.
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Des moet dit parcheel een lopensaet groter
blijven als dander ten respecte van de

huysinge"
- de helft van land/groes - aan het  huis 

1. Henrick Peter Bakermans
2. het 2e lot

 3-4. de gemeente
Belast met: 1╜ pond was/jr aan de Kerk van Asten.

- 3 vat "coren"/jr aan de Kerk van Asten.
2e lot: Jenneke
- het huis, met de helft van het erf daarbij gelegen.
"de sijde naest het huys, behoudelijck dat het ander deel een lopensaet erffs
tegen de huysinge meer sal hebben".

 1-2. het 1e lot
 3-4. de gemeente

- de helft van land/groes - aan het huis       
   1-2. het 1e lot

 3-4. de gemeente
Jenneke heeft te voren ƒ 50,- gelost.

R 73 fol. 133vo 14-04-1637

- Mr Mathijs van den Hove - mede voor:
- Margriet, zijn zuster - en
- Bonaventura, zijn broeder, bekennen dat aan hen is afgelost "alsulcken mud
erffsrogge" als wijlen Dirck Verschueren en wijlen Teunis Peters aan wijlen 
Mathijs Tijssen van den Hove, uit een meerdere rente van 4╜ vat, staande de
resterende 2╜ vat t.l.v. Willem Slaets, zo zij bekenden.
Aan Emken - weduwe Teunis Peters is cassatie toegezegd.
De oorspronkelijke brief was van d.d. 11 hooimaand 1468.  

R 73 fol. 134 15-04-1637

Anthonis Henrick Canters en ik (Laurens Volders) als exec. test. van wijlen
Gelden Gielis - g.g.m. Peerke.
Testament - d.d. 5-5-1636.
verkopen aan Dryes Thomas Dryes:
- groes in de Haeseldonck

1. erfgn Mathijs Tijssen van den Hove.
2. erfgn Jan Henrick Stricken
3. ergn Thomas Dryes
4. de cleyne Aa

Zij verkopen aan Anthonis Thonis Canters de jonge "bij publycke vercopinghe
en vuytganck der bernender kersse voor alle man"
- groes op de Braessel

1. erfgn Bruysten van Bussel
2. erfgn Hanrick Jacops van Aeyen
3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
4. Mathijs van den Sande - Dryes Thomas e.a. 

R 73 fol. 134 17-04-1637

- Anneke - weduwe Aert Dryes, geass. met Andryes Reyn Peters en Frans Daniel
  Colen,
- Jan Crijnen en Marcelis Geldens - als momboiren van de onm. kinderen van
  de voors. Aert Dryes - g.g.m. Meritien Jacops van Aeyen, zijn eerste vrouw.  
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Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Anneke
Zij zal blijven behouden alle "erffgoederen" van haar zijde gekomen t.w.:
- huis, schop, schuur, land enz. - te Ommel
- alle "meubilaire goederen" zowel van haar als van haar man gekomen.
- alle lasten en schulden.
2e lot: Aelken en Jacop onm. kn Aert Dryes
- alle "erffgoederen" van hun moeder gekomen.
- alle "gerede goederen" blijven aan Anneke voors.
- een beemd/groesveld achter Ommel, bij de Stegen  

1. Thijs Thomaes van Rudth
2. het Convent van Ommel
3. Willem Aert Berckers
4. Hanrick Vreynssen

De beemd is nog niet geheel betaald en zal door Anneken worden afbetaald.
Bovendien zal zij nog betalen aan en voor de kinderen: 
                     - ƒ 70,- 
                     - een rente van ƒ 100,- aan Jan [.enissen].
De momboiren zullen ƒ 25,- aan de "H. Geest" te betalen.
Jacop de jongste zoon van Aert Dryes zal gedurende twee jaar door Anneke onder-
houden worden in kost en kleren.

R 73 fol. 135 20-04-1637

Tieleman Cuypers te Ruermunde - g.m. Jenneke, dr wijlen Anthonis Mennen, ver-
koopt aan Jan Anthonis Mennen, zijn zwager, zijn deel in de goederen hen aan-
gekomen van wijlen Roeloff Anthonis Mennen, hun broeder en zwager.

R 73 fol. 35vo 20-04-1637

Anthonis Anthonis Mennen verkoopt aan Jan Anthonis Mennen, zijn broeder, zijn
deel in zowel, de ouderlijke goederen als de goederen hem aangekomen van 
Roeloff Anthonis Mennen, zijn broeder.  
 Koopsom: ƒ 200,-.

R 73 fol. 135vo 23-04-1637

Goort Claessen van Nuenen, nu wonend aan Voordeldonck, als zwager van Henrick
Franssen, is schuldig aan Peter Tijssen, als momboir van de onm. kinderen van
wijlen Henrick Jan Evers - ƒ 53,-.
Marge: 10-5-1648 - Gelost door Jacob Jan Henricx.

R 73 fol. 136  23-04-1637

- Willem Willemssen van den Bergen - als momboir van de weduwe en kinderen van
  Jan Dircx,
- Peter Dircx,
- Goort Goortssen.
Als erfgenamen van wijlen Eerken Dircx verdelen zij de nagelaten goederen.
1e lot: de weduwe en kinderen Jan Dircx
- land aen Vosselen - bij 't huys 40 r.

1. het 3e lot
2. de delers
3. erfgn Bruysten Isbouts
4. erfgn Teunis Vreynssen

- in de hooch Eeusselen 21╜ r.

58



 1-2. het 3e lot
3. de Keyserstraet of Heerbaen
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4. de kerkpad
- noch in de [start] 12 r.

1. erfgn Teunis Franssen
2. het 3e lot
3. erfgn Aert Lammers
4. erfgn Tijs Franssen

- groes in de Beeck        1 l.
1. het 3e lot
2. Henrick Martens
3. Henrick Willem Tijs
4. de Beeck

- weigroes int Haverlandt        1 l.
1. het 3e lot
2. het 2e lot
3. Frans Colen
4. erfgn Jr. Beeck

Belast met: 1╜ vat en 1╜ cop rogge/jr aan Lambert van Asten te Helmont.
2e lot: Goort
- den Hegacker         1╜ l. 16╜ r.

1. het 3e lot
2. erfgn Lucas Henricx
3. Philips Goorts
4. erfgn Bruysten van Bussel

- weigroes            7 cops.
1. het 3e lot
2. het 1e lot
3. Frans Colen
4. erfgn Jr. Wouter van Beeck

Belast met: ƒ 2,25/jr, uit een meerdere rente, aan Jr. Henrick van Deurne.
3e lot: Peter
- van de Groenacker  3 cops.

1. erfgn Teunis Vreynssen
2. de verkrijger
3. weduwe Aert Joost Verdijsseldonck
4. de delers

- land op de Cuylen       30 r.
1. de verkrijger
2. erfgn Teunis Vreynssen
3. erfgn Lenart Marcelissen en 
      erfgn Aert Lammers

- land in de Slart 1 l.
1. de verkrijger

 2-3. erfgn Tijs Franssen
4. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck

- voor int Eeussel 1 l.
1. de delers
2. erfgn Henrick Jan Jacops  
3. Frans Colen
4. erfgn Tijs Franssen

Belast met: 1╜ vat en 1╜ cop rogge/jr, uit een meerdere rente, aan Lambert 
            van Asten.
R 73 fol. 136vo 02-05-1637

Peter Michiel Colen heeft laten arresteren Niclaes Joost Stouten, om vanwege zijn overleden broeders kinderen 
te akkorderen aangaande hun "borgemeesters-
boek" waarop "veel" is blijven openstaan.

60



Peter zal het "boeck opbeuren" en de gemeente in alles voldoen.
De onmondige kinderen van Jan Joost Stouten zullen er niet meer mee worden
"gemoeyt noch beschadicht".
Niclaes Stouten beloofd namens hem en zijn verdere naasten:
- Joostien, dr wijlen Joost Stouten,
- Jenneke - weduwe Mr. Jan Henricx - en
- Maria - weduwe Willem Mr. Jan Henricx - dat zij het boek verder niet zullen 
moeien en het beurloon aan Peter Colen laten voor zijn moeite, alsook alle
verteerde kosten van soldaten als anderszins t.h.v. Jan Joost Stouten gedaan,
voor hun jaar en verder niet.

R 73 fol. 147 02-05-1637

Lenaert Maes is schuldig aan Jan Thonis en Thomas Geldens - als momboiren van
de onm. kinderen Jan Tonis Jans ƒ 75,-.
Te lossen: St. Dielisdag e.k.

R 73 fol. 137 04-05-1637

- Jan Aert Laurenssen,
- Maria Aert Laurenssen - geass. met Jan Willem Tijs,
- Catharyna Aert Laurenssen - geass. met Wouter Dircx,
- Anneke Aert Laurenssen - geass. met Vreyns Joosten.
Kinderen van wijlen Aert Laurenssen, wiens goederen zij delen.  
1e lot: Maria
- de helft van een groesveld int Lielder

1. het drijfstraetien
2. het 2e lot
3. erfgn Jan Aerts
4. erfgn Willem Dircx

- het vorst veltje aen de Reyen
1. de verkrijgster
2. erfgn Dryes Wilborts e.a. 

 3-4. Dirck Vreynssen
-land het cleyn Brexken op de Waterstraet

1. erfgn Joost Jan Willems
 2-4. Dirck Vreynssen

4. Tielen Duyssen
- in de Rijen 40 r.

1. de drijfweg
 2-4. de verkrijgster

3. Jan Frans Dielis
- ╝e deel in den Iserman

1. erfgn Geeff Maes
2. het 2e lot
3. de straat
4. de Warand - des Heren van Asten

Belast met: ƒ 50,- aan Herman Anthonissen, uit een meerdere rente.
- ƒ 25,- bij te leggen om ƒ 50,- te voldoen aan Jan Joosten.

2e lot: Jan
- de helft van een groesveld int Lielder

1. het 1e lot

61



2. Dirck Vreynssen
3. erfgn Jan Aerts
4. erfgn Willem Dircx

- hooiveld over de cleyn Aa - in den Bruynenwert
1. Dirck Vreynssen en Wouter Geven
2. de Heer van Asten 

  3. erfgn Bernart Reynders en de Cleyn Aa
- het achterste campken neffen het hooyvelt

1. de delers
2. de H. Geest van Asten

 3-4. erfgn Philips Slaets
- het halff Brexken

1. erfgn Mathijs Tijssen van den Hove
2. het 3e lot
3. Peter Henricx Vreynssen
4. de straat

- den halven acker - bij 't huys
 1-3. Dirck Vreynssen

2. de delers
4. de hoffstad der erfgn

- ╝e deel van den Iserman
1. het 1e lot
2. het 3e lot
3. de gemeente
4. erfgn Tielen Marcelissen

Belast met: ƒ 50,- aan Herman Anthonissen te 's Bosch, uit een meerdere rente.
          - ƒ 25,- uit een rente van ƒ 50,- aan weduwe Gijsbert Bax te 
            's Bosch.
3e lot: Cathalijn
- het half eeussel naest den acker

1. Dirck Vreyns Tijs
2. het 4e lot
3. het 1e lot
4. de verkrijgster

- het half Hooyvelt
1. de verkrijgster
2. het 4e lot
3. de Heer van Asten
4. Dirck Vreynssen e.a. 

- de helft van het groot Brexken
1. het 2e lot
2. erfgn Geeff Dryes
3. de Waterstraet
4. Peter Henrick Vreynssen

- den halven acker bij 't huys
1. de weg
2. het 2e lot
3. Dirck Vreynssen
4. de hoffstad

- ╝e deel van den Iserman
1. het 4e lot
2. het 2e lot 

 3. erfgn Dryes Wilborts
4. de gemeente

Belast met: de helft van ƒ 100,- aan de H. Geest te 's bosch.
- ƒ 1,50/jr aan O.L.Vrouwenaltaar.
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4e lot: Anneke
- het half Eeussel naest de Reyen

1. het 3e lot
 2-3. de Heer van Asten

4. het 1e lot
- het halff Hooyvelt

1. het 3e lot
2. het 2e lot

   3. erfgn Philips Slaets   
4. de Heer van Asten

- den gehelen Bruysteman
1. erfgn Geef Dryes
2. Jacob Philis Tijs
3. Nelen Pot
4. Peter Jans van Haubraken

- in de Reyen 1 l.
1. Jan Frans Dielis
2. het 1e lot
3. Jan Franssen
4. de verkrijgster

- ╝e deel van den Iserman
1. de weg
2. het 3e lot
3. de straat
4. Peter Dryes

Belast met: de helft van ƒ 100,- aan den H. Geest te 's Bosch.
- de helft van ƒ 50,- aan de weduwe Gijsbert Bacx te 's Bosch.

R 73 fol. 139 04-05-1637

- Catharyn, dr Aert Laurenssen - en
- Anneke, haar zuster - verkopen aan:
- Jan Aert Laurenssen - en
- Maria, zijn zuster - hunn deel in:
- huis, schuur, schop, boomgaard en aangelag - in de Wolsberch

1. Jan Frans Dielis e.a. 
2. Dirck Vreynssen
3. de straat
4. de mededelers

Belast met: 2╜ ort/jr cijns van de grond.
- 100 daalder aan Heer Aert van Aeken te 's Bosch - op Duyffhuys.
- ƒ 75, - aan Maria de koopster.

Naschrift: 11-3-1647 - de rente aan Heer van Aeken heeft Peter Lenssen aan-
                       genomen te gelden en Thomas Franssen daarvan ontlast.

R 73 fol. 139 05-05-1637

- Anthonis Janssen van der Aa - g.m. Merie Thomas,
- Jan Claessen - g.m. Catharina Thomas,
- Catharina - g.m. Willem Corstjaens - en
- Peterken, zn wijlen Jan Jan Peters Gebelen - geass. met Willem Corstjaens
  (verklaring 's Bosch 28-4-16(37)) en Aert Jan [Tielen].
Allen erfgenamen van wijlen Jenneken Thomas Joost Mennen.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Anthonis 
- land in de Loverbosch
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1. Dirck Franssen    
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2. Henrick Aert Rommen
3. Henricxken - weduwe Hanrick Doenssen en
   erfgn Anthonis Philipssen
4. de Loverboschwech

- land een campken - int Lielder 1╜ l. 
 1-2. Hanrick Jan Selen

3. Michiel van Horenbeeck
4. Bonaventura van den Hove

2e lot: Jan Claessen
- 1/3e deel van een groesbeemd achter Ostaden

waarvan eerst af moet: 9 copsaet t.w.:
- 6 cops. aan Jan Niclaessen, dit lot.
- 3 cops. aan Henrick Aert Rommen.

3e lot: Willem
- 1/3e deel van een groesbeemd achter Ostaden

t.w.: de voors. 9 cops. "voor daeraff gemeten
                       tot behoef van degene dat competerende.
4e lot: het onm. kind
- 1/3e deel in de voorste beemd te Ostaden
Naschrift:

 De delers verklaren dat zij dit kind uit "gratie" mee hebben laten 
           delen om "Godtswille" zonder daarin gehouden te wezen enz. enz.

R 73 fol. 140vo 05-05-1637

- Anthonis Janssen van der Aa - g.m. Marie Thomas,
- Jan Claessen -g.m. Cathalijn Thomas,
- het onm. kind van Jan Jan Peters - voor deze zijn momboir.
Zij "verthijden" mits deze het ╜ l. groes als wijlen Jenneken Thomas, hun moeder, bij testament vermaakt had 
aan het kind van Catharyn Thomas - g.m. 
Willem Corstjaens tot behoef derzelver.
De groes is gelegen in het Root.  

R 33 - 52 05-05-1637 1/12

Op heden 26 augustus 1636 compareerde voor mij:
Margriet Cele, kranck wesende van de contagieuse sieckte", maar haar verstand
en vijf zinnen wel hebbende enz. enz.
Zij wil geen afscheid nemen van deze wereld zonder dispositie zonder wette-
lijke depositie van haar tijdelijke goederen.
"So begeert Margriet, testatrice, overdenkende de grote schade ende ongeluck
de welcke Paulus Colen int verbranden sijns huys, schuer en schop is geschiet
mede oock int verbranden van sijn siecke dochters lichaem twelck van maendach
tot saterdach naercomende onbegraven onder den blauwen hemel heeft gelegen
Den gehele loocht rontomme heeft door sijnen stanck gevuelts.
Heeft begeert van haer moeder ende erfgenamen, is begeerende ende vereysschen-
de mits deser dat aen Paulus Colen alle de schade, ruym ende incomoda gedaen,
geschiet sullen voltcommentlijck ten danck, volle en haren belieften voldaen,
betaelt ende naercomen worden, verbindende hiervoor alle haer goederen mobilia
et immobilia."
Getuigen: Peter Janssen, Jan Peters, Jan de Snijer, Jenneken Coecken e.a. 
 

Joes [Peren], pastor in Asten.       
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05-05-1637 2/12
Pauwels Colen en Jan Goortssen, aanleggers
- contra
Margriet Peters van Bussel, gedaagde
o.a. 
1. Wie een ander door onachtzaamheid en zijn schuld schade aandoet is gehouden
   de schade te laten arbitreren en door "goede mannen" te laten repareren.
2. Daartoe dient "geconsidereert" dat gedaagde het huis van Pauwels Colen,
   besmet met de pest, contractueel was verbonden dit gade te slaan.
   En de zieken daarin als "waeckersse offt scrubbersse" te bewaren
   Te meer ook omdat in hetzelfde huis het, onbegraven, dode lichaam van zijn
   dochter lag.
3. Het is door onachtzaamheid en schuld van gedaagde geweest dat het huis van 
   aanlegger in brand gestoken of geraakt is. En met alle huisraad daarin is
   afgebrand.
4. Ook het dode lichaam is verbrand.
   "dat van smaendaeghs tot tsaterdaeghs daerna onbegraven heefft laten lig-
   ghen, onder den blouwen hemel.
5. (Godt weet wat quaet door den boosen scrubbers den dorpe van Asten benae         vuytgestorven, nyet en is 
overcoemen).
7. de schade aangericht bij de eerste aanlegger beloopt:     ƒ 500,-
                        bij de tweede aanlegger              ƒ 600,-.
8. Niet inbegrepen is dan het verdriet, door het verbranden van het dode 
   lichaam, hun aangedaan.

Gevraagd wordt om gedaagde te vonnissen tot betaling der voors. geleden 
schade.

02-09-1637 3/12
Antwoord van Jan Jacobs op de aanspraak van 5-5-1637.
o.a. 
1. Tegen het 2e art. zegt hij dat zijn vrouw, de vrouw van eerste aanlegger 
   wel enige nachten bewaard heeft, doch daarvan geen loon heeft gehad.
2. Hij ontkent dat door zijn vrouws onachtzaamheid of slordigheid het voors. 
   huis in brand is geraakt.
   Men moet dit maar eens "bethoonen".
3. Ook zal men niet kunnen bewijzen, dat zijn vrouw ten tijde van het afbranden 
   van het huis, daarin was of in twaalf of veertien uur te voren was geweest.

Hij verklaart zich niet ontvankelijk.

16-09-1637 4/12
Repliek van Pauwels Colen enz. - contra - Margriet Peters van Bussel.
o.a. 
Gedaagde heeft toegegeven dat door haar schuld en slordigheid het huis in 
brand is geraakt - verwijzing naar testament.
Dat gedaagde korter dan twaalf uur uit het huis is geweest, daarvan zal "thoon"
gebracht worden.

07-10-1637 5/12
Dupliek van Jan Jacops enz. - contra - Pauwels Colen.
o.a. 
2. Niet bewezen kan worden, dat het afbranden van het huis door "faulte off
   schult" van zijn vrouw is geschiedt. 
6. Hij geloofd niet, en ontkend dit ook, dat zijn vrouw heeft bekend dat de 
   brand door haar "schult en negligentie" gekomen zou zijn.  
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9. Zijn vrouw is uit compassie in het huis van Pauwels Colen gegaan, is daar
   ook door de ziekte ge∩nfecteerd, en haar trouwe diensten worden nu met een 
   proces beloond.

17-02-1638 6/12
Aandracht van Pauwels Colen - contra - Jan Jacobs enz. 
Getuigenverhoor - onder eede:
- Jan Jan de Snijer, 40 jaar.
- Jenneke Cocx, 67 jaar.
Te vragen:
Of het niet waar is dat, na het afbranden van aanleggers huis, besmet met de pest, Margriet toen, in nood van 
sterven haar kerkelijke rechten ontvangen 
heeft en voor de pastoor gedisponeerd heeft de reparatie en vergoeding van de geleden schade door de brand.
En dat jullie, met twee andere, die nu overleden zijn, daarvan op 26-8-1636
getuige zijn geweest.
Dat de pastoor, Margriets "wil en begeerte" in presentie van haar, voor U met
luide stem opriep en voorlas.
Welke "wil of acte" jullie, ook besmet zijnde met de pest, toen niet hebt kun-
nen of mogen tekenen.

1. Jan Jan de Snijer - verklaart het eens te zijn met de "aandracht" en daarbij
   te persisteren.            
   Hij voegt er aan toe, dat Margriet hem ook nog gevraagd heeft wat hij wilde      hebben voor de aan hem 
toegebrachte schade. Waarop hij heeft geantwoord:
   "Dat zij elkaar nog wel eens zouden spreken als zij weer gezond was."
   En dat Margriet "groot leetwesen en misbaer thoonde, well drye off vier
   continuelijck daegen lanck."        
2. Jenneke Cocx - zij weet zeer goed dat de pastoor, in de ziekte van Marie van    Bussel, bij haar huis is 
geweest om een testament te schrijven. Zij weet 
   ook dat de pastoor haar "yet" wilde zeggen, maar dat zij "quaelijck horende"
   niet heeft kunnen verstaan.
   Ook heeft zij niets begrepen van wat in de "aendracht" staat.

21-02-1639 7/12
Getuigenverklaring van Anneken - g.m. Jan Cocx, 60 jaar.
o.a. 
Margriet is t.t.v. de brand in het huis van Pauwels Colen, daar 's morgens uit-
gegaan terwijl 's middags de brand was.
Zij weet dit omdat ze op die tijd in huis was van de moeder van Margriet, als
deze (Margriet) i het huis kwam en tegen haar moeder zei: "Lijs is doodt, [ende
hebbe haer eenen materen hoedt opgesedt haeckendt aldaer laten tot het doodt- 
cleedt met en naelde dwelck sij haer soude aendoen]".
Zij (getuige) is toen uit het huis gegaan omdat ze niet meer wist wat te doen.

Getuigenverklaring van Elsken - g.m. Peter Aerts, 45 jaar.
o.a. 
Margriet is 's morgens vroeg uit het huis gegaan, als het 's middags afbrandde.
Zij weet dit, omdat zij "eenen hoedt van cruyden droech naerden huysen Peter
Cocx, naestaende voors. afgebrande huyssen, alwaer den sone in den huyse doodt 
lach ende alsdoen deselve Margriet bij haer eygen huys sien sitten, smorgens
lange te voorens het voors. huys affbranden".

16-03-1639 8/12
Reproche van Pauwels Colen - contra - Jan Jacops.
o.a.
Als deze twee vrouwen beweren dat Margriet 's morgens vroeg uit het huis gegaan
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is, terwijl de brand 's middags was, dan volgt daar uit dat ze haar plichten heeft verwaarloosd. Dit is nog 
erger.
Zij is dan een "loopersse" ende te meer strafbaar.

13-04-1639                 9/12
Pauwels Colen en Jan Goortssen - contra - Jan Jacops Slaets - g.m. Margriet
Peters van Bussel, verweerder.
Verweerder zegt o.a.:
 2. Jan de Snijder is g.g.m. de dochter van Jan Goyartssen, ΘΘn der aanleg-
    gers, en dat er nog kinderen in leven zijn van hem en zijn vrouw.    
 4. Deze kinderen zullen, nß het overlijden van Jan Goorts, zijn goederen erven.
 7. Hij is dus dubbel "betrokken" en "daerom en meriteert vuyt dobbel respect 
    gheen geloove".

ongedateerd 10/12
- Aanleggers "bethoonen" dat de vrouw van verweerder gehouden is tot repara-
  tie van de geleden schade door de brand.
- Zo wordt gezegd dat deze vrouw een contract heeft aangegaan om het huis
  van aanlegger te vrijwaren van brand, de zieken daarin gade te slaan en 
  daartoe haar "nerticheyt" bij te dragen, zoals tot dien einde alle "schrob-
  bers" aangenomen worden.
- En omdat zij als "aangenoemen schrobbersse off bewaerdesse" haar "netricheyt"
  niet heeft gedaan, wardoor "den huysen" in brand zijn geraakt "en den dooden
  lichaem oock metten vier geconsumeert is geweest".
- "De voors. vrouwe, oock genoemd Margriet Ceelen, sieck ende cranck sijnde van
  de contagieuse sieckte, wel wetende dat denselven door haeren schult ende     heeft in noot offt perikel 
van sterven bij forme van testament in haeren 
  vuytersten, voor den Heere Pastoir ende voer getuyghen, gewilt ende begeert
  dat haere moeder offt erffgenaemen de voors. aenleggeren de geleden schaede
  van den brandt souden repareren".

08-06-1639 11/12
Salvatie van Pauwels enz. - contra - Jan Jacops enz.
o.a. 
 4. Niet de pastoor, die de zieken, in nood van sterven, in de grote infectie 
    van de lucht, met gevaar voor eigen leven de sacramenten heeft toegediend.
    Tegen deze valt niet de minste verdenking van corruptie in te brengen.
18. De pastoor die nu in de lande van Luyck woont.
19. Gedaagdes vrouw, nu weer gezond, "refuseert" nu de betaling van de schade
    te doen.

22-10-1639 12/12
Notulen en verbalen gehouden in de zaak, onbeslecht hangende voor wethouders,
tussen Pauwels Colen en Jan Goort Sanen - contra Griet Peters, weduwe van 
Bussel.
o.a. 
5 mei   1637     is Griet nog weduwe.
8 juli  1637     Griet is dan getrouwd met Jan Jacob Slaets.
3 maart 1638     Jenneken Snijers wordt gevraagd als getuige voor aanleggers.

R 73 fol. 140vo 08-05-1637

Goort Claessen van Nuenen, wonend aan Voordeldonck, aen den Boom, op het
"goet" van Hanrick Franssen is schuldig aan Jan Anthonis Mennen - ƒ 38,50 
wegens een gekocht paard.
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R 73 fol. 143 08-05-1637

Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Michiel zn wijlen Hanrick Jan Heesemans, te
Vlierden:
- een rentebrief van ƒ 3,-/jr.
Hen aangekomen bij koop van wijlen Jan Joost Piecx en Grietien, wijlen zijn 
moeder op 30-12-1630.
Brief - schepenen Vlierden - d.d. 27-10-1610.     

R 73 fol. 140vo 14-05-1637

- Willem Janssen van Bakel - g.m. Anneken Goortssen,
- Jan Hanrick Smidts van Someren - g.m. Marie Goorts,
- Frans, zn wijlen Henrick Franssen - vanwege zijn moeder Heylke Goortssen -
  geass. met Henrick Bakermans en Dirck Franssen.
Allen erfgenamen van wijlen Jan Goort Smits, hun zwager.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Willem
- schuur en schop.
- land achter de schuur - in de hoeve 2 l. 9 r.  

1. de delers
2. Jan Mathijssen van de Cruys

 3-4. de straten
- het campken bij 't huys van Willem Janssen van Bakel.

1. Willem van den Berge
 2-3. dit lot

4. de gemeente
-land int Nyeuwlandt - te Voordeldonck

1. de gemeente
2. het 3e lot
3. het Palmbroeck
4. het 2e lot

- de helft van een stuk groes t.pl. v.
1. het 2e lot
2. erfgn Dryes Schepers  
3. Frans Joosten
4. erfgn Jan Stouwen

- groes in den Brandt de helft van 6 l.
1. Henrick Peter Bakermans
2. het 2e lot
3. het Broeck
4. de voorkinderen van Jan Tijssen van de Cruys

- de helft van het Broeckvelt
1. de gemeente
2. het 2e lot
3. erfgn Jenneken Verleynsdonck
4. het Broeck

Lasten: Willem Jansen en Jan Smidts, zijn zwager, zullen alle lasten gezame-
        lijk betalen.
        Mitsgaders "allen houdt op deen off des anders percheel staende sal 
        oyck tusschen dese twee condividenten gelijck blijven dwelck soo 
        dick is dat men met twee hande can omvatten". 
2e lot: Jan Henrick Smidts
- het huis, hofstad, put en hof met een stuk land aan het einde van den dries.

1. het 1e lot
2. Goort van den Eynde - Lierop
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3. de straat
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4. den dryes voors.
- land aen dander straet ╜ l.

1. het 1e lot
2. Henrick Peter Bakermans
3. de straat
4. erfgn Henrick Frans Bollen e.a. 

- de helft van een groesvelt in de Pettelaer
1. het 1e lot
2. 't Broeck
3. erfgn Jan Stouwen
4. Frans Joosten

- land int Nyeuwvelt
1. het 3e lot

 2-3. de straat
4. het 1e lot

- de helft van een groesvelt in den Brandt
1. het 1e lot
2. Willem Janssen van den Berge
3. 't Broeck
4. de voorkinderen Jan T. v.d. Cruys

- de helft van het Broeckvelt
1. het 1e lot

 2-3. erfgn Henrick Franssen
4. het Broeck

Als Willem Janssen van Bakel de schuur afbreekt dan blijft de grond daaronder 
bij het perceel van Jan Henrick Smidts.
3e lot: Frans
- land int Nyeuwvelt - aen Voordeldonck   3 l. min 1 cops.

 1-2. Willem Willemssen (sic !) van Bakel en
   het 2e lot

 3-4. de gemeente
De lasten van dit perceel blijven aan de loten 1 en 2.

R 73 fol. 142 19-05-1637

Dirck Roeloffs - g.m. Christina - weduwe Henrick Henricx is schuldig aan
Anthonis Canters - ƒ 165,-.
Naschrift: 22-11-1637 gelost. 
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R 73 fol. 147 01-06-1637

- Jan Joosten, 
- Jan Peters,
- Thonis Martens
Erfgenamen van wijlen Joost Cocx.
Zij zijn voldaan van de "gelofte" welke Joost Cocx, hun vader, had te eisen
van Jan Pauwels Colen en Peter Henricx van Bussel wegens de gekochte goederen
van Joost Cocx.

R 73 fol. 142 04-06-1637

- Jan Dielissen - g.m. Metien - weduwe Dielis Jan Philipssen van de Moosdijck,
- Willem Willemssen en Peter Maes te Weert - als momboiren van de twee onm.       kinderen van wijlen Jan Jan 
Philipssen van de Moosdijck,
- Cathalijn, dr Jan Philipssen - cum tutore electo -(met gekozen voogd.)
- Joostien - g.g.m. Gerart van de Moosdijck - en haar onmondige kinderen,
- Philips Janssen van de Moosdijck, broeder van Dielis.
Allen erfgenamen van Dielis Jan Philipssen van de Moosdijck.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot:Jan Dielissen
- het deel van de erfelijke goederen, zoals hem bij deling zijn aangekomen, met
  alle lasten, schulden enz.
Daarenboven nog belast met ƒ 3,25/jr aan Jr. Henrick van Deurne, uit een
meerdere rente.
2e lot: de overige delers
- het overige deel der goederen, dat Dielis Janssen, hun broeder, heeft aange-
  kocht van wijlen Evert Jan Philipssen, zijn broeder, volgens "veste en trans-
  port daervan zijnde op het prothocol alhier" met de lasten en schulden alsme-
  de het restant aan Jr. Henrick van Deurne.

Het onm. kind van Jan van de Moosdijck heeft voor zijn "houwelijcx goet"
gehad ƒ 50,- welke aangenomen zijn door Metien en Dielis van de Moosdijck voors.
"ende tselve kindt oyck onderhouden soo is dyenaengaende oyck tsamentlijck ge-
liquideert dat Jan Dielissen n.u. ter selver voors. sal geven 5 rijcxsaelders
eens, waermee de voors. ƒ 50,- sullen sijn doodt en te nyet en deselve 5 rijcx-
daelders connen tot behoeff der halve susters en broeders des onmondich kynts
die ontfangen sullen de momboirs voors.

R 73 fol. 143 10-06-1637

- Bonaventura Mathijssen - ter eenre - en
- Wouter Dircx en Frans Joosten - ter andere zijde - zijn overeengekomen dat
als:
Bonaventura Mathijssen tussen nu en Allerheiligen e.k. "sal wesen in houwelijcken staet ende naer de H. Kerck 
gehoudt en getrouwt" zal genieten vier patacons
of de waarde daarvan.
Bij niet voldoen zal Bonaventura betalen ƒ 20,-.
Overeengekomen is dat "den genen comt te ganderen en sal betaelen wijncoop en
schrijfgelt resp. 36 st. en 12 st."   
     
R 73 fol. 143vo 12-06-1637

Wouter Dircx - g.g.m. Jenneken, dr wijlen Joost Frans Philipssen verkoopt 
aan zijn zwagers en schoonzusters zijn deel in de nagelaten goederen van Joost
Frans Philipssen.

68



R 73 fol. 143vo 16-06-1637

Fyken - g.m. Lowyes den Vadder en dochter van wijlen Peter Nyewerts geeft in
belening aan Cornelis Cornelissen:
- land en groes int Root 2 l.

1. erfgn Lambert Hanricx
2. erfgn Claude Ideleth  
3. de straat
4. erfgn Aert Rommen

- in de bempt achter Ostaden 2 l.
- land achter de Molen 1 l.
Haar aangekomen van haar ouders.

Aflossing: ƒ 200,-.
Marge: Cornelis Cornelissen heeft de ƒ 200,- ontvangen van Jan Anthonis Mennen
       wegens Fyke.

R 73 fol. 144 17-06-1637

- Walraven Janssen - g.m. Anneke Reynders - en
- Willem Gerits - g.m. Grietien Tielens  zijn schuldig aan Frans Philipssen -
ƒ 175,- .
Bij niet tijdige aflossing zal Frans hen mogen houden aan zijn voorgaande ge-
lofte door wijlen Reynder Janssen en Tielen Dircx gedaan.

R 73 fol. 144vo 18-06-1637

Evert Jans is schuldig aan Wilbort Joosten, schepen - ƒ 50,-.
Marge: Gelost 9-3-1639.

R 73 fol. 144vo 19-06-1637

Willem Dircx, vorster, is schuldig aan Catharina, dr wijlen Gelden Sanen
- ƒ 53,-  

R 73 fol. 144vo 20-06-1637

- Joostien - weduwe Jan Teunis Saris - geass. met Marcelis Geldens, haar broe-
  der - ter eenre - en
- Abraham Luycas en Jan Teunis de jonge - als momboiren van de voorkinderen 
  van wijlen Teunis Jans den ouden - ter andere zijde.
Zij zijn overeengekomen betreffende de pretenties van Joostien op het sterf-
huis van haar man.
Namelijk over de goederen die door haar ingebracht zijn in de goederen van 
haar man.
Zij is "bij haer van alle deselve ten volle bekent vernuecht ende betaelt".

R 74 fol. 91vo 29-06-1637

Dirck Laureynssen testeert.
Zijn dochter, die dienstmaagd is van Dirck Jan Goortssen, zal "vooruit"
hebben - 100 gulden. Dit wegens het merendeel van de "penningen" die zij aan
haar vader geleend heeft in zijn nood en welke zij verdiend had met arbeid
buitenshuis.
De rest zal gelijkelijk verdeeld worden tussen haar en haar broer. 
R 74 fol. 88vo 30-06-1637
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Jan Daniel Colen, als momboir der onm. kinderen Marcelis Lenarts, is schuldig
aan Catharina, dr Gelden Sanen - ƒ 28,-. 

R 73 fol. 147 06-07-1637   losse conceptacte.

          L L oten tussen de erfgn Anneken Lucas, moeder van de erfgn.
1e lot: Emken, geass met Peter Selen
- de helft van een beemd - langs door - de zijde van Lierop - gekomen van
  Peter Nyeuwerts
- 1/8e deel (zijnde 1 l.) van de Grootenacker

3. de Meulen
2e lot: Meriken
- de voorste helft van de beemd van Peter Nyeuwerts

   1. het Sloot
- 1/8e deel van de Grootenacker aan de Meulen - naast het 1e lot
3e lot: Huybert Colen namens de erfgn Jan Lambert Verrijt
- de helft van de Vonderbempt - te delen van den Dijck - op de Aa

1 de vonder
- het 1/8e deel van de Grootenacker aan de Molen - naast het 2e lot
4e lot: Lijntien - geass. met Jan Leeuwen
- de andere helft van de Vonderbempt 

1. het cleyn bemtien (5e lot)
- ╝e deel van de Grootenacker aan de Meulen - naast het 3e lot
5e lot: Vester Coppen voor zijn dochter Fyken
- het cleyn bemtien tussen de Vonderbempt en de erfgn Jan Lambert Verrijt.
- het 1/8e deel van de Grootenacker aan de Molen - naast het 4e lot
6e lot: aan Fyken tot Brussel !!
- de Garstcamp int Root
- het 1/8e deel van de Grootenacker aan de Molen - naast het 5e lot
7e lot: ??  (fragment)
- land aen de Pas - van Jan Rommen
- het 1/8e deel van de Grotenacker aan de Molen - naast het 6e lot
8e lot: NN  (fragment)
- een stuk hoochlandt aen de Molen - ontrent de Molen opt Sant.
Naschrift:
          Ende heeft Peter sone wijlen Evert Luycas verheven een leenackerken
          volgens de leenboeck des Heffsrecht enz. - 6-7-1637    

R 74 fol. 89 08-07-1637

Aert Symons van Bon heeft, bij erfwisseling, overgedragen aan Joost Jan Tielen:
- land op Braessel

1. Huybert Jan Tielen
2. erfgn Aert Jansse van Zandt
3. de pad
4. erfgn Gelden Gielis

R 74 fol. 89vo 08-07-1637

Joost Jan Tielen heeft, bij erfwisseling, overgedragen aan Aert Symons van Bon,
zijn zwager:
- land aan de Pas

1. erfgn Aert Dryes
2. Huybert Jan Tielen
3. de straat
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4. erfgn Frans Peter Gielens

R 74 fol. 89vo 08-07-1637

Jan Jacop Gerits en Wilbort Daendel Selen zijn schuldig aan Laurens Volders -
ƒ 17,- wegens een overgedragen schuld uit de goederen op Heusden.

R 74 fol. 92 08-07-1637

Huybert Jan Tielen verkoopt aan Aert Symons, zijn zwager:
- land aan de Pach 12 r. 

 1-2. de koper
3. de straat
4. erfgn Frans Peter Gielens  

R 74 fol. 88vo 09-07-1637

Mr. Mathijs van den Hove, schout, is schuldig aan Peter Loyen en mij secr.s
(Volders) - als momboiren van de zes onm. kinderen van wijlen Adriaen Linter-
mans - ƒ 150,- α 6%.
Marge: Gelost 8-1-1640.

R 74 fol. 89 09-07-1637

Willem zn wijlen Jacop Peters en Wilbort Jacops, zijn broeder, verkopen aan 
Jan Goort Sanen:
- huis, hof en aangelag - op den achtersten Diesdonck 
 1. Jacop Verdijsseldonck

 2-4. Jan Pauwels
3. erfgn Peter Cocx

- land op den achtersten Diesdonck
1. Pauwels Colen
2. Jacop Verdijsseldonck
3. Mr. Jan Loyen
4. Jan Pauwels

- land op den achtersten Diesdonck
1. Jacop Verdijsseldonck
2. Jan Jacop Slaets
3. Mr. Jan Loyen
4. erfgn Peter Cocx

- groes
1. Jenneke Cocx
2. Jacop Verdijsseldonck
3. Jan Goort Sanen
4. Pauwels Colen

- groes op den achtersten Diesdonck
 1-4. Willem Slaets

2. erfgn Peter Cocx
3. Mr. Jan Loyen

Belast met: 1 hoen/jr cijns.
- ƒ 6,-/jr aan het Klooster te Ommel.
- 3╜ gl./jr aan de H. Geest van Someren.

R 74 fol. 89vo 13-07-1637

Jan Aerts - g.m. Cathalijn verkoopt aan Joost Joost Roefs en Evert Janssen,
zijn zwagers, zijn deel in:
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- huis, hof, schop en schuur
Hen ten deel gevallen bij de verdeling der goederen van wijlen Anneken Luycas.
Belast met: ╜ hoen/jr aan het huis van Asten.
Marge: Op 17-4-1640 is de koopsom van ƒ 182,- gelost aan Jan Aerts.

R 74 fol. 90 13-07-1637

Jan Aerts is schuldig aan Marten Selen - 63 gl 12 st. 
Marge: Gelost op 4-7-1640 aan Marten Marcelissen.

R 74 fol. 90 13-07-1637

- Jan Anthonis Mennen - g.m. Cathalijn - weduwe van Philips Goossens,
- Jan Dircx - als momboir van het onmondig kind Jan Goossens,
- Dirck Franssen - momboir van het onm. kind van wijlen Anthonis Jan Aert
  Rutten.
Zij verkopen aan Philips Willems:
- huis, hof, hofstad en het land aan het einde daarvan

1. Teunis Canters
2. Aert Teunis

 3-4. de straat
Belast met: 1 daalder/jr aan de H. Geest te Asten.

- ƒ 1,-/jr aan de Custerye       

R 74 fol. 90vo 13-07-1637

- Philips Willems,
- Jan Dircx - momboir van het onm. kind van Jan Goossens,
- Dirck Franssen - momboir van het onm. kind van Teunis Jan [Hoeck]
Zij verkopen aan Jan Anthonis Mennen - g.m. Cathalijn - weduwe Philips Goos-
sens.
de helft van een beemd - aan het einde van de Lochten

1. Anthonis Canters
2. het kind van Jan Goossens
3. de koper
4. den Schauw[    ]

R 74 fol. 90vo 13-07-1637

- Philips Willems,
- Jan Anthonis Mennen,
- Dirck Franssen - als momboir van het onm. kind van Teunis Jan [Hoeck].
Zij verkopen aan Jan Dircx, t.b.v. het onm. kind Jan Goossens:
- de helft van een beemd - aan het einde van de Lochten

1. Jan A. Mennen
2. erfgn Henrick Peter Jacops
3. erfgn Joest Verlynden
4. erfgn Claude Ideleth

Belast met: ƒ 100,-, voor deze helft. 
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R 74 fol. 91 13-07-1637

- Peter Dirx,
- Goort Goortssen,
- Willem Jans van den Berge - namens zijn dochter Heylke - g.g.m. Jan Dircx en
  haar kind,
- Aert Bercker,
- Vreyns Joosten - als momboir van het kind van Philips Joost Joosten van 
  Heuchten,
- Henrick Jan Tijssen - als momboir van de drie onm. kn van wijlen Philips 
  Willems.
Allen erfgenamen van wijlen Tijs Philipsen - en Eerken Dircx zal.
Zij verkopen aan Walraven Janssen:
- huis, hof en hofstad - in het Dorp

1. erfgn Dirck Goorts
2. Peter Lambers
3. de straat
4. erfgn Seel Jacops van Aeyen  

R 74 fol. 91vo 13-07-1637

Anneke Ruelens testeert.
Aan Maria Ruelens, haar zuster:
- een deel van haar kleren (gespecificeerd)
- haar gedeelte op Heusden, vanwege Emke Verdijsseldonck, dat haar is "aange-
  storven".
- 21 gl. 10 st. welke betaald moeten worden door Peter Ruelens, haar broer.
- EΘn malder rogge en 10 gulden die testatrice heeft uitgeleend aan een man 
  uit Mierlo t.w. Willem Scheynders.
- 3 gl. 10 st. welke uitgeleend zijn aan Sijke Dungens te Mierlo.
- Twee ducatons en zes stuiver welke zij nog te goed heeft van Willem Michiels     te Eyndhoven.
- 9 gl. 10 st. van vijf vijmen stro, welke nog betaald moeten worden door Jan
  Boemen te Eyndhoven.
- 5 vat koren, welke door Peter, hun broer, geleverd moeten worden.   
Maria Ruelens maakt na haar dood haar "goed" over aan Enneken, haar zuster.

Aan den H. Geest te Mierlo:
- al de goederen welke zij te Mierlo heeft liggen.

Aan Dirck en Peter Ruelens, haar broeders:
- elk ΘΘn rjksdaalder - en zijn daarmee uitgemaakt.

R 74 fol. 92vo 29-07-1637

Jan Walraven Janssen is schuldig aan Jan Anthonis Mennen - ƒ 36,- wegens 
aankoop van een "perde".
Marge: 23-3-1638 gelost.

R 74 fol. 92vo 31-07-1637

Peter Willemssen van Goch en Jan Aerts Verheyen, H. Geestmeesters te Lyerop,
verkopen aan Jan Jelis Tielen Lazarus:
- huis, hof, hofstad, land en groes - aent Laerbroeck.
De H. Geest te Lierop aangekomen bij testament van wijlen Engelken Tijs Sche-
pers.
Inbegrepen zijn alle lasten, schulden, chijnsen en renten met de achterstellen   
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vandien.
De koop α ƒ 85,- is gedaan met de penningen van Peerken, de vrouw van Jan.
Zij zal, als uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden, de gelden t.z.t. 
weer terug moeten ontvangen.   

R 74 fol. 93 03-08-1637

Jan Henrick Bakermans c.s. verkoopt aan Jr. Jean van Wijffliet:
- een rentebrief van ƒ 6,-/jr.
Als wijlen Peter Slaets en Bruysten Aert Philipssen op 10-6-1581 hebben opge-
dragen aan Jan Henrick Gielissen - schepenbrief Asten.
De laatste betaling is geweest 1615. 

R 74 fol. 93 17-08-1637

Jan Henricx verkoopt aan Vreyns Goortssen zijn deel in de goederen gelegen aan 
Voordeldonck en hem aangekomen van wijlen Jan Geldens - die is g.g.m. verkopers
vrouw.

R 74 fol. 94 27-08-1637

- Aert Jan Stouwen - ter eenre - en
- Maria - weduwe Hanrick Jan Stouwen - geass. met Jan Anchems, vader van Maria 
                                       en Daen Willems "haeren heerschap".
Aert heeft Maria "sijn gesweye" uitgekocht uit het "goet" van Jan Stouwen.
Zij ziet af van alle gerechtigheid haar toekomende uit alle goederen van Jan
en Dircx, wijlen, haar mans broeder.

Koopsom: ƒ 45,-.

R 74 fol. 95 28-0-1637

- Jan Anthonis Mennen - g.m. Cathalijn, dr wijlen Anneken Luycas - mede voor:
- Sophia Luycas, zijn schoonzuster - en nu g.m. Lowies van Vadder, wonende te
  Watermaelen bij Brussel.
- Mathijs Janssen van den Sande en Joost Janssen - als momboiren van de kinder-
  en van wijlen Huybert Jan Diepenbeecx - en Maria, zijn vrouw.
- Huybert Daniel Colen - als momboir van de erfgenamen van wijlen Joostien 
  Luycas.
- Mathijs van den Hove, schout, namens de erfgenamen van wijlen Evert Luycas.
- Willem Verhaseldonck en Bonaventura Mathijssen - als momboiren van twee
  onm. kinderen t.w.:
  ΘΘn van Frans Luycas - en
  ΘΘn van Willem Marcelissen.
Allen erfgenamen van wijlen Anneken Luycas, hun moeder en grootmoeder.
Zij verkopen aan Sophia - weduwe Henrick Peters, hun schoonzuster en "moeye", -
welke is geass. met Silvester Wilborts, haar vader hun deel in:
- een hofstad met alle materialen daarop - in het Dorp
Waarop gewoond heeft Enneken Luycas 

1. de straat 
 2. erfgn Huybert Diepenbeecx

3. Jan Anthonis Mennen
4. erfgn Anneken Luycas

Belast met: 9 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- ƒ 3,-/jr te 's Bosch - in een meerdere rente
- 5 cop rogge/jr aan Lenaert Daemen te Helmont
- ƒ 2,-/jr aan een zekere particuliere persoon - de verkopers onbe-
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            kend.
- ƒ 1,50/jr aan de Vicarye.
- de cijns van de grond uit het gehele goed.  

  
R 74 fol. 96 28-08-1634

Sylvester Wilborts, mede namens zijn kinderen, ziet af van alle rechten 
t.b.v. Gommaer Bure, zijn zwager, op:
- een hofstad met alle materialen daarop - in het Dorp.
Zoals Gommaer onlangs gekocht heeft van de erfgenamen Thomaes Pot.

R 74 fol 94vo 08-09-1637

Teunis, Willem en Maria Peters - als erfgenamen van Peter Teunis - verkopen zij aan Willem Jacops van de 
Cruys, hun neef, hun rechten op de nalatenschap  van
Emken Anthonis Heymkens, hun "moeye" t.w. in:
- huis, hof, land, groes enz. - te Ommel en elders.
 
R 74 fol. 93vo 10-09-1637

Barbara - weduwe Frans Verlynden is schuldig aan Grietien, de vrouw van  Jan 
Dries Achterbos - ƒ 28,-.
Marge: Gelost 26-6-1644 door Mathijs Janssen van de Cruys aan Jan Dries Affter-
       bosch.

R 74 fol. 93vo 10-09-1637

Mevrouw Cantharina van Brederode, vrouwe van Asten, beloofd, door monde van 
Sr. Anthonis Daniels, dat zij Dirck Jan Goortssen en Jacop Henrickx als pachters
van de "boeckweytstiende" op Heusden kost- en schadeloos zal houden van dorps-
en andere lasten.
Zij zullen de tienden vrij en ongemolesteerd mogen blijven gebruiken en genie-
ten zonder iemands ingrijpen.

R 74 fol. 93vo 11-09-1637

Peter zn wijlen Jan Aert Teeussen is schuldig aan Cornelis Willemsse te 
Helmont - ƒ 100,-.
De schuld is gemaakt door wijlen Frans Jan Maes, zijn zwager.
Marge: 16-8-1638 - ƒ 90,- gelost. De resterende - ƒ 10,- worden gesteld ter
       discretie van onpartijdige mannen "oft soo sij best sullen connen over-
       commen".

Dit is          'd merck 
                  Conelis Willems

R 33 - 52 18-09-1637  dag en maand fictief.

Kinderen wijlen Anthonis Goyaerts, aanleggers
- contra
Peter Michiel Colen de jonge en Joost Jan Isermans, gedaagde.
Betreft: De verdeling der goederen van Anthonis Goyaerts. 

R 33 - 52 18-09-1637

Philips Willemssen, namens zijn vrouw, aanlegger.
- contra
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Peter Michiel Colen, gedaagde.
Betreft: Verdeling van goederen.
R 33 - 52 18-09-1637  fictief - ongedateerd.
                             1627
Jan Maes en Jan Belen, aanleggers
- contra
De twee dochters van wijlen Frans Timmermans, gedaagden.
o.a. 
 1. De gedaagden zeggen "dat aanleggers desen processe vuyt haet ende quaede 
    passie hun sijn aendoende en met intentie van haer vuyt hun goet te ver-
    jaeghen".
 2. Het is waarachtig dat de schepenen van dit gerecht op 24 maart 1588 voor
    zich gecompareert hebben:
    - Henrick Willem Henricx - g.m. Anna,
    - Henrick Thonis - g.m. Jenne - mede met Lijnken en Aiken, hun dochters,
    - Catharina Jan Belendochter en Catharina, de dochter van haar en Claes
      Mathias Slechts, 
    - Jan Jan Belens - geass. met Mathijs Jan Belen, zijn oom,
    - Mathijs Henricx en Joost Henricx.
    En dat zij wilde verkopen, ieder hun 1/6e deel in: 
    - huis, hof, groes en land - te Heusden.
    Zijnde het goed "daeraff hier questie en processe is".
 3. De goederen zijn daarop "affgehangen" en "gemijnt" door Frans Aert 
    Mighiels, vader van de gedaagden, voor 38 gl./lopesaet en 10 "slaegen".
 4. Op 31 maart is Henrick Willem Henricx definitief koper geworden en heeft 
    beloofd de koopcedulle te voldoen.
 5. Op 16 december van dat jaar hebben koper en verkoper elkaar in de goederen
    "behourlijcken gegoeyt, geerfft ende gevest".
 6. Op die dag heeft ook de koper t.b.v. Henrick Thonissen en zijn twee doch-
    ters uit de voors. goederen en zijn andere "patrimoniele" overgedragen:
    - een rente van 10 gl. 10 st.
    Conform de verkoopcedulle en dat deze "penningen" t.b.v. de voors. twee
    dochters zouden blijven staan.
 8. Alles blijkende uit de "eygen handt" van wijlen Lambert Verrijt, secreta-
    ris, waarvan de copie berust onder de aanleggers of hun "raedt".
 9. Daarna heeft Henrick Willem Henricxen de goederen overgedragen aan Frans
    Art Mighiels - vulgo Timmermans, gedaagdes vader.
    Deze heeft ze vanaf 1588 "in peyselijcken ende vredelijcken possessie ge-
    hadt".
    En zoals gedaagden dit tot heden nog "continueren".
10. Daarenboven heeft Catharina, dr Jan Belen, medeverkoopster, zijnde geweest
    de eigen zuster van de gedaagdes moeder, vanaf 1588 tot omtrent 1632 in
    dit dorp gewoond, zijnde "een cloecke vrouwe die nyet enige turbatie oft
    moeyenisse aender gedaagdes ouders ten respecte van de goederen gedaen 
    heeft".
    Ze heeft hen de goederen met vrede en rust laten gebruiken.
    Zoals ook Jan Maes - g.m. Catharyna de dochter van Catharina Jan Belen hen
    ook in vrede heeft laten wonen.
    Hij is toch ook meer dan 30 jaar met zijn vrouw getrouwd geweest en in dit
    dorp gewoond, zonder ooit over de "goederen" gesproken te hebben.   
12. Dan komt nu, na het overlijden van gedaagdes ouders, "vuyt eenen hoemoe-
    dighen [ ycken] moede dese twee onnooselen dochteren aenspreecken meynden-
    de haer vuyt hen eygen goet te jaeghen" tegen alle rechten.
    "Sij sullen 't hun niet lichtelijcken over thoofft laeten trecken om alsoo
    hen goet te incorporeren". 
13. Jan Belen, de mede-aanlegger, heeft gedaagden of hun ouders nooit "aenge-
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    sproecken".
14. Wel heeft Jan Maes, nu, omtrent 10 jaar geleden in rechte betrokken -
    Jacob Verdijsseldonck erfgenaam van Arien, zn van wijlen Henrick Willem 
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    Henricxs, hebbende Jan Maes de copie van de koopcedulle d.d. 25-3-1488 
    "in recht geexhibeert" en hen aangesproken dat zijn vrouw nog vanwege de         koop van haar kindsdeel 
niet voldaan zou zijn.
    Jacob Verdijsseldonck "heeft toen in judicio bekent daerinne gehouden te         sijn".
15. Jan Maes, in de voors. kwaliteit, is "ongefundeert" om dit "part" nu te 
    willen halen bij de gedaagden.   
21. De aanleggers hadden dan ook "in recht behooren te roopen, hunne broeders,
    oft de gebruyckers van hun goet, te weten den Heer van Asten" die Arts huns
    broeders, deel van de voornoemde goederen in koop verkregen heeft.
23. Hier is spraken van "de pretense deylinge in den jaere 1608 geschiet, daer-
    aff de gedaeghde geen copie en hebben mogen hebben.             
25. Zij ontkennen ook, dat hun ouders "souden hebben de paelen vuytgeworpen en-
    de goederen 'tonrecht ende met gewelt te hebben blijven besitten" zoals 
    hier te Asten, plaats van goede politie, geweld geen plaats kan hebben.
27. "Hunne eygen vuylicheyt brengen de aenleggers met den 16e art. selve te         baenen, daerbij 
verclaerende dat de moeder van Jan Maes huysvrouwe beleth 
    heeft den gedaeghden ouders processe aen te doen".
    Zij ontkennen ook, dat Art, hun broeder, met de aanleggers "soekt" te 
    akkorderen.
 
De gedaagden persisteren bij hun conclusie.

R 74 fol. 95 23-09-1637

Willem Gerit Scherders - g.m. Margriet - weduwe Tielen Dircx is schuldig aan
Laurens Volders, secretaris - ƒ 50,-.
Marge: 25-9-1639 gelost.

R 74 fol. 96 26-10-1637           

Willem Joachims - nu g.m. Metien - weduwe Roeloff Dircx verkoopt aan Peter Henrick Vreynssen en Laurens 
Willem Tijs - als momboiren der onm. kinderen 
wijlen Goort Peter Henrick Vreynssen - g.g.m. Lijntien, dr Laurens Willem Tijs:
- een rente van ƒ 3,-/jr.
Onderpanden:
- groes of hooiwas in de Stegen 4 l.

 1-3. erfgn Teunis Verhyndert
2. de loop
3. Hanrick Geven

- huis en hof in de Stegen
3. de straat

 2-4. erfgn Teunis Verhyndert
1. de loop

Marge: 18-8-1647 - Gelost aan Peter Henrick Vreynssen door de erfgenamen Metien
                   Ruelens.

R 74 fol. 74 29-10-1637

- Willem Joosten - g.m. Heylken, dr Willem Janssen van den Berghe,
- Wilbort Janssen - g.m. Merie,
- Mercelis Claes de Bercker - g.m. Merike,
- Jan Jan Dryes - g.g.m. Anneken,
Allen erfgenamen van Willem, hun vader, (deze is nog in leven  G.S.)
Zij verdelen de na te laten goederen.
1e lot: Willem Joosten
- het "goet" gelegen aan het Rinckvelt - met alle huizen, landerijen en groes
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  daaraan en bijbehorende.
- de helft van de groes in den Brant 

1. de Haytrack
- hooiwas in den Bruynenwert 2╜ l.

1. Mathijs van de Leenssel
Belast met: ƒ 500,- aan Steven Aelbers te 's Bosch.

- 4 vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
De achterstalligge cijnsen zullen tot 1635 gezamelijk worden betaald, daarna
ieder voor zich.
2e lot: Wilbort Janssen
- het "goet" aan Voordeldonck - gekomen van Henrick Colen - zoals het nu door 
  Joost Isbouts bewoond wordt.
- de helft van de groes in den Brant

1. Dryes Selen
- hooiwas in den Bruynenwert 2 l.

1. de Somersche vonder
- land in de Loverbosch 3 l.

1. de Loverboschwech
- land den Wechacker

1. Hanrick Bakermans
- den binnen Brandt                deze geheel
Belast met: ƒ 512,- aan een zekere beurs t.b.v. klercken of studenten.

- ƒ 300,-.
- 10 st./jr aande H. Geest van Asten.

3e lot: Marcelis Claes de Bercker
- het oud huis, schop, schuur, brouwhuys en andere aangelegen "huisinge" met
  het verdere land en groes daarbij.
-hooiveldje het cleyn Wertjen - in den Bruynenwert
Belast met: ƒ 500,- aan de Scholaster van St. Oeden Rode.

- ƒ 350,- aan de erfgn Goyaert Geraerts.
- ƒ 125,- aan de erfgn van de Scholaster.
- ƒ 175,- aan de weduwe Herman van Beugem.
- ƒ  50,- aan de weduwe Mr. Jacop Becx.
- 2 vat rogge/jr aan St. Catharijnenmeesters.
- 1╜ vat rogge/jr aan de coster of pastoor.

  - 10 st./jr, samen met het 2e lot, aan den H. Geest.
4e lot:Jan Jan Dryes
- land in Nyeuwvelt - naesten Broeck
- groes int Lemmensveltje 3 l.
- het cleyn beemptjen int Heyveltjen
- een dryesken daer den gruit en eckelhoff op staen.
Dit lot zal ƒ 200,- van de lasten van het 3e lot overnemen.

Willem Janssen van den Berghe behoud zijn goederen te Someren nog aan zich, 
tot onderhoud in zijn ouden dag.

R 74 fol. 96vo 02-11-1737

Dirck en Peter, znn wijlen Roeloff Dircx, als erfgenamen van wijlen 
Emken - g.g.m. Willem Peters Verdijsseldonck, verkopen aan hun zuster Merike
hun deel in de nagelaten goederen - m.u.v. huis en hofstad - door Emken en 
Willem bij dood nagelaten.

R 74 fol. 96vo 06-11-1637

- Rudth Dielis - g.m. Lijske - weduwe Jan Gerit Walssers,
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- Luycas Peters - g.m. Merike, dr Jan Gerart Walssers- en Lijsken voors.
Zij scheiden en delen.
1e lot: Rudth
- de helft der goederen - aan het Laerbroeck
Belast met: de helft van ΘΘn malder rogge, zolang Lijsken leven zal.

- de helft van ƒ 24,- aan Jan Franssen. 
2e lot: Luycas
- de helft van de goederen - an het Laerbroeck
Belast met: de helft van ΘΘn malder rogge, zolang Lijsken leven zal.
          - de helft van ƒ 24,- aan Jan Franssen.

R 74 fol. 97vo 06-11-1637  fictief - ongedateerd

- Jan Walravens - g.m. Cathalijn, dr Mathijs Joosten,
- het onm. kind van wijlen Elske Peter Gielens - haar momboir is Henrick
  Laurenssen,
- Cornelis Cornelissen - g.m. Goortien, dr wijlen Elsken Peter Gielens,
- het onm. kind van wijlen Dryes Wilborts - momboir is Dryes Thomas.
Allen neven en nichten van Peter Peter Gielens, hun oom en zwager.
Zij geven over aan Jan Jan Stercken - g.m. Meriken, dr Peter Gielens al de 
goederen die Peter Peter Gielens competeren en welke opbrengst dat ten goede
moet komen aan zijn alimentatie - hij is van zijn vijf zinnen beroofd - en
zal door de verkrijger dezer goederen gade worden geslagen.
Indien Peter weer tot zijn verstand mocht komen dan kan hij zijn goederen weer
beheren.
Mocht Peter binnen korte tijd overlijden dan kunnen de overige erfgenamen weer
rechten doen gelden.

R 146 19-11-1637       1/2

Rekening, bewijs en reliqua van Jelis Jan Willems van zijn administratie ge-
daan als momboir van het onm. kind van Joost Joosten van Weert - en Ariken 
Bernaerts, beiden overleden.
o.a. 
Ontvangen:
- van de verkoop der "meublen" ƒ 160-16- 0
- van kaf, koren, stro, boekweit    27- 1- 0
- van honing    49
- van bijen    19
- van turf 6 stuiver + (1 negenmenneken)         0- 6- 
                                        (╜ oort)
- van Lijn van Weerdt - van gekochte "meublen"    20- 3- 8
- Jan Bernarts, mede-momboir, van gekochte "meublen"            2- 7- 0 

ƒ 281-18- 8
Uitgaven:
- Jacop Jan Gerits - van doodkisten           ƒ   5-10- 0
- een jaarpacht te Helmond               6
- vertering van het onm. kind bij Judth Corstjaens             17
- aan Sijken Bernarts - wegens onderhoud van het onm. kind     15
- aan Joost, mijn cosijn, geleend   100
- aan Cathalijn - weduwe Joost Jan Willems wegens het 
  "aannemen" van het onm. kind    12 
enz. enz.     ?   ?  ?

ƒ  288- 7- 8
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R 146 19-11-1637 2/2
"Ick ondergescr. bekenne dat Jelis Jan Wilems, mijnen oom mij heeft gedaaen
100 guldens die ick hem noch schuldich doen ick mijn huys hebbe gecocht die
ick aan Mary Aerts van Bussel, mijn muye hebbe getelt in tegenwordicheyt van 
den pastoor ende mijnen vader - actum den 12 aug. 1636.

                 Joost Joosten van Weertsoon. 
     
R 74 fol. 97vo 21-11-1637

Peter Janssen van Haubraken is schuldig aan Margriet - g. m. Jan Dryes - ƒ 59,-
die zij aan de overleden zoon van Peter Janssen geleend had.

R 74 fol. 98 22-11-1637

Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Jan Willems te Meyel - als momboir van 
Willem Claes Willems:
- een rente van ƒ 250,- α 6% - te Ruermunde achtergelaten.
Onderpand:
- huis, hof en aangelag aan de achtersten Diesdonck
- land 10 l.
- groes 29 l.

1. erfgn Teunis Dryes
2. erfgn Daendel Aerts
3. de Aa
4. de straat

R 74 fol. 116vo 28-11-1637

Aert Henricx Snooyen verkoopt aan Mr. Anthonis Canters:
- een rente van ƒ 32,50/jr - zijnde d.d. 19-6-1630.

R 74 fol. 100vo 11-12-1637

Anneken - g.m. Joost Goris geeft over aan haar zoon Goort:
- hof en land - alles wat zij te Asten bezit en zoals beschreven staat in het 
testament van haar en haar man.
Goort zal zijn moeder gedurende haar verdere leven onderhouden in kost en 
kleren.
"Des gelooft de v.s. Goort svader nae de doodt van sijn moeder iet over blijft
dat nyet verteert en is sal dat Willem, sijnen broeder, nyet laeten deelen 
mette andere kynderen".

R 74 fol. 99vo 14-12-1637

- Aert Henricx,
- Thomas Ariaens - als erfgn van Tijn, zijn zoon - g.g.m. Maria, dr Henrick 
  Hoeben,
- Heylken, sr Henrick Hoeben,
- de kinderen Jan Henricx Hoeben - geass. met Teunis Aerts,
- de kinderen van Goris Henricx Verhoeven - geass. met Goort Goortssen,
- de kinderen Jacob Joosten Bastjaens - geass. met Goort Joosten.
Allen erven van wijlen Henrick Hoeb Verhoeven en Heer Dirck Verhoeven, zijn
zoon.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Heylken
- groes aent huys - mette camp voor aent huys.
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1. de verkrijster
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2. Thomas Driaens
3. erfgn Teunis Peter Goorts  
4. Marcelis Peter Schepers e.a. 

2e lot: Thomas
het heiveld met 1╜ l. land - achter in de Camp
    1. erfgn Teunis Peters

2. erfgn Dirck Verschueren
3. de delers
4. Goort Joosten e.a. 

3e lot: de kn Jan H. Verhoeven
- land den Dijckeracker

1. Geeff Martens
2. erfgn Marten Dircx
3. erfgn Dirck Verschueren
4. erfgn Symen van Bussel

4e lot: Aert Henricx
- hooibeemd

1. Seel Schepers
2. de delers
3. de Aa
4. erfgn Marten van den Bomen

5e lot: de kn Goris H. Verhoeven
- het middelste deel van de beemd

 1-2. de delers
3. de Aa
4. erfgn Marten van den Bomen

6e lot: de kn Jacob Joosten Bastjaens
- het 1/3e deel van de beemd

1. erfgn Symen van Bussel
2. de delers

 3-4. .....

R 74 fol. 99 16-12-1637

Heylken, dr Henrick Hoeb Verhoeven - geass. met Goort Joosten - testeert:
- ƒ 25,- aan de H. Geest van Asten.
- ƒ 30,- aan Aert, haar broeder.
Wat daarna mocht overblijven mag door Aert voors. en Jenneke, haar nicht,
gelijkelijk worden verdeeld.

R 74 fol. 98vo 22-12-1637
  
Mr. Mathijs van Hove, schout, verkoopt aan Bruysten Tijs Colen:
- groes/hooiwas in de Weyen - achter Heusden

1. weduwe Jr, Adriaen van Gerwen
2. erfgn Bernaert Reynders
3. Bruysten Tijs Colen
4. Frans Jan Behelp

- land de Venacker - te Heusden
1. Frans Jan Behelp
2. Bruysten Tijs Colen
3. erfgn Mr. Hercules Wijtvliets
4. Jr. Henrick van Deurne

Belast met: 1 vat rogge/jr aan Henrick Henricx te Eyndhoven.
De goederen zijn toegedeeld geweest aan de vrouw van verkoper.
R 74 fol. 98vo 22-12-1736
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- Peter Michiel Colen,
- Willem Michiels,
- Jan Dryessen - mede namens zijn mede-erfgenamen,
- Jan Michielssen,
- Frans Bruysten.
Allen erfgenamen van Jan Joost Hanegreeffs.
Ze zij allen voldaan en betaald van drie verschillende "renties" t.w.:
- ΘΘn van ƒ 4,- /jr van d.d. 16-2-1540   
            3,75/jr          23-1-1526
            1,25/jr          23-1-1526.
Hiermee Jacop Verdijsseldonck of zij kinderen en Jan Goort Sanen daarvan 
ontlastende.
       
R 74 fol. 99 22-12-1637

Walraven Janssen - g.m. Anneken - weduwe Reynder Jan Heuchtiens, met consent
van haar, verkoopt aan Aert Peters, zijn zwager:
- een rentebrief van ƒ 100,- t.l.v. Henrick Willem Daniels - en
                             t.b.v. wijlen Heer Thomas Stricken.     
En door Reynder v.s. verkregen van de erfgn Stricken.
Aert zal ook aan Walraven en zijn afdragen "alsulcken actie en pretentie als Cornelis Willems tot Helmont op 
den voors. Reynder is pretenderende ter sake
een sekere weddingh op het overgaan en reductie der stadt Ruremunde".

R 74 fol. 100vo 27-12-1637

Jan Janssen Verdijsseldonck verkoopt aan Jan Laurenssen, zijn neef, zijn deel
in de goederen hem toebehorende van wijlen Emke - g.g.m. wijlen Willem Peter Verdijsseldonck.

R 74 fol. 101 27-12-1637

Jan Willem Tijs is schuldig aan Peter Henricx van de Molendijck en Laurens
Willem Tijs - als momboiren van het onm. kind Heylken Goort Peters - ƒ 118,-.
Marge: 21-4-1645 - De momboiren zijn voldaan.

R 74 fol. 101 28-12-1637

Anthonis Janssen van der Aa en Aert Jan Tielen - als momboiren van het onm. 
kind van Jan Jan Peters Gebelen - zijn schuldig aan Jan Dryes te Ommel -
ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- hooibeemd achter Ostaden - op 'd Aa

R 74 fol. 101 29-12-1737

Marten Peters is schuldig aan Peter Ariaens te Verckensweerd - ƒ 75,- wegens
koop van een paard.
Naschrift: 22-9-1644 - Peter Ariens is door Hendrick, zijn zwager, voldaan.
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R 74 fol. 101vo 08-01-1638

- Frans Henrick Aerts - en
- Mathijs Claes Dircx van Someren zijn overeengekomen dat Mathijs afziet
van het "versterff" hem toekomende namens zijn vrouw en komende van:
- Lijsken - g.g.m. wijlen Thomas Jan Henrick Mennen.
En betreffen de roerende en onroerende goederen alsmede 100 daalder.
Hij neemt alleen 35 steen hooi.
Frans wil dat Mathijs zijn deel zal hebben in de goederen "verstorven" door
- Clara - weduwe Dirck Martens van Heuchten 
waarin hij vanwege Lijsken Thomas Jan Henrick Mennen "enichsints inne gerecht 
soude mogen wesen, te weten het gedeelte tegens den anderen te genyeten van-
wege der v.s. Lijsken vanwegen den v.s. Mathijs sonder het testament van 
100 daelder.
Gelovende diezelve Frans dat hij Tijssen v.s. daertoe sal helpen soo verre mo-
gelijck is en anders nyet tselve gedeelte hen schenckende en vererende want hij
rechte daertoe heeft".

R 74 fol. 113 11-01-1638

Willem Gorissen - g.m. Margriet is schuldig aan de erven Mr. Hercules Wijtvliet
ƒ 300,- zodanig te betalen, dat de erven wijlen Goris Isbouts, gewezen hoe-
venaar der erven Mr. Hercules, daarvan ontlast zullen blijven. 

R 74 fol. 114vo 11-01-1638

Jan Aerts en Hanrick Dielis Henricx zijn overeengekomen dat Hanrick - ƒ 150,-
zal betalen aan Jan, als deze uit de goederen gaat die hem zijn aangestorven
vanwege zijn vrouw en gekomen van wijlen Gerart Dircx - g.g.m. Jenneke Lenarts,
zijn vrouws moeder.

R 74 fol. 101vo 12-01-1638

- Dielis Henrick Aerts - g.m. Lijntien, dr Jan Henrick Stricken,
- Jan Michiels - g.m. Aelken
- Cornelis Peters - g.m. Maria.
Allen erven van Jan H. Stricken.
Zij verkopen aan Joost Joosten van Heuchten:
- 2/3e deel in een "goet" op Heusden en door J.H.S. aangekocht van Reynder 
Jan Heuchtiens op 13-4-1633 en daarvoor van Peter Hoeffman.
Belast met: ƒ 1000,- α 5╜% afgesloten door J. H. S.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad - in de Stegen 

1. de Coestraet
  2. de verkopers en Anthonis Laurenssen

3. Goess. van Heuchten
4. de straat

- een eeussel of weiveld - in de Stegen
1. Teunis Canters
2. Goess. van Heuchten
3. de Coestraet
4. erfgn Michiel Franssen

R 74 fol. 102vo 15-01-1638 

Anneken - g.g.m. Aert Dryessen - geass. met Frans Daniels Colen - is schuldig aan Dirck Peter, haar zwager - ƒ 

83



106,-.
R 74 fol. 113vo 19-01-1638

- Aert Frans Anthonis Verrijt,
- Jan, zijn broeder,
- Mr. Anthonis Canters - g.m. Anneken, dr Frans A. Verrijt.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun vader.
1e lot: Aert en Jan
- huis, hof, land, hooi- en weivelden - aen den Bosch
Met inbegrip van alle cijnsen en lasten o.a. 
ƒ 2,50/jr die zij pro rato zullen lossen.

Jan verhuurd zijn deel aan Aert voor de tijd van zes jaar.
Huurprijs: 2╜ vat rogge/lopens/jr
2e lot: Mr. Canters
- huis, land. groes, hei, wei enz. - te Astappen
- land de hoge Loo - te Ommel 2╜ l.

1. Henrick Gevers
2. erfgn Gossen Jans
3. erfgn Teunis van Rudth 
4. de weg

- groes de Hoeff - te Ommel
 1-3. Henrick Horckmans

2. erfgn Philips van Heuchten e.a. 
4. Michiel Jacops v.d. Cruys

Belast met: ƒ 326,- aan erven Henrick Frans Bollen.
- ƒ 300,-     erven Thomas Philipssen.
- ƒ 300,-     het dorp Asten.
- ƒ 200,-     Dryes Henrick Joachims.
- ƒ 200,-     weduwe Symon van Bussel.
- ƒ           weduwe Jan Crijnen
- ƒ  50,30    Vreyns Goortssen - aan Voordeldonck.
- ƒ  41,-     Jan Willems te Brouwhuys.
- ƒ  29,-     Bruysten Geff Colen.

Het 1e lot zal aan het 2e lot - ƒ 1200,- min ƒ 10,- betalen α 5%, ieder
50/50 ter verbetering van zijn percelen.

R 75 05-02-1638  losse akte tussen fol. 202vo en 203.

- Willem Gerarts, landmeter - g.m. Margriet, dr Reynder Mathijssen,
- Jan Jacops - namens deze Mathijs van den Hove,
- Bernart Lenarts - als momboir van de onm. kinderen Bernart Reynders,
- Herman Janssen - als momboir van Jenneke Isbouts,
- Joost Isbouts,
- Peter Jan Cuppens - als momboir van de onm. kinderen van wijlen Frans 
  Isbouts,
- Henrick Peeters - g.m. Jenneke, dr Willem Reynders,
- Bonaventura Mathijs van den Hove en Jan Anthonissen - als momboiren van 
  Grietjen en Dircxke, onm. kinderen van Willem Reynders.
Allen erfgenamen van Goris Isbouts - en Joostien - voor de helft - en
- Hendrick Peeter Slaets - en
- Jan Willem Peeter Slaets - namens zijn vader - voor de andere helft.
Allen erfgenamen van Philips Peeter Slaets - g.g.m. Maria, dr Reynder
Mathijssen.  
Zij verkopen aan Philips Goyarts:
- huis, hofstad en land 5╜ l.
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            1-3-4. erfgn Joost Jan Willems
2. Goyart Geldens en Hendrick Peeters
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- een Eussel
 1-3. de Heer van Asten

2. Jan Franssen e.a. 
4. de koper

- land/groes
   1. erfgn Dirck Laureyns
   2. de H. Geest van Asten e.a. 

3. de koper
4. Joost Jan Willems

Belast met: 3 mud rogge/jr aan een altaar te Deurne - met meer andere.

De erfgenamen van Philips Slaets - en Maria verkopen aan Frans Philipssen:
- land - twee stukken - op den Dungen

1. de H. Geest en Philips Goyarts  
2. erfgn Dierck Laurenssen
3. erfgn Joost Jan Willems
4. erfgn Aert Laureyns

- land  uit de groten acker
1. Hendrick Peeters
2. erfgn Joost Jan Willems
3. de straat
4. erfgn Jan Jelis Mulders

Zij verkopen aan Goyart Geldens Shaenen:
- de schuur met de plaats en het drieske - in de Wolsbergh 

 1-4. erfgn Jan Jelis Mulders
2. Phiips Goyarts
3. de koper

- land
1. Hendrick Peeters
2. erfgn Jan Jelis Mulders
3. Philips Goyarts
4. erfgn Dirck Duyssen

Zij verkopen aan Hendrick Peeters:
- hooibeemd

1. erfgn Jan Jelis Mulders
 2-3. erfgn van [    ] Verlynden

4. de Aa
- land

1. Goyart Geldens
2. Frans Philipssen
3. Jan Jelis Smulders
4. de straat

- land
1. Frans Philipssen
2. Goyart Geldens
3. erfgn Joost Jan Willems
4. Philips Goyarts

Zij verkopen aan Jelis Joosten van Huchten:
- groes de Meulenschauw

1. de Heer van Asten
2. de gemeente
3. erfgn Joost Frans Philipssen
4. erfgn Aert Daniels 
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R 75 05-02-1638   losse akte tussen fol. 202vo - 203.

Frans Philipssen verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove, schout:
- groes aen de Vondel - bij de Slote

1. de Heer van Asten
2. den dijck
3. de gemeente
4. de onm. kinderen Anthonis Philipssen

Naschrift: De erfgenamen Philips Peter Slaets zijn met deze voldaan tegen de 
           Meulenschauw door Jelis Joosten van Huchten verkocht.

R 75 05-02-1638   losse akte tussen fol. 202vo - 203.

Jan, Teunis, Hens en Hendrick, znn Hendrick Maes machtigen Willem Gerarts,
landmeter, om namens hen hun handel in "bien" te drijven en daarvan rekening,
bewijs en reliqua te doen.

R 74 fol. 102vo 13-02-1638

- Jacop Aerts, als momboir van Marcelis Frans Marcelissen en Hanricxken, welke
  nu g.m. Jacop Aerts - alsmede
- Jan Marcelissen - en
- Jelis Selen.
Allen deelhebbende in  ƒ 128,50 - onder de president berustende en onder "denselven beslaeghen soo geseght 
worden bij of vanwegen der erffgenamen van 
de naekinderen Jan Jonekens voors. 
Gelovende des noot sijnde als principael schuldenaer voors. penningen altijt op te richten op hen allen sijn 
goet hebbende en verkrijgende gelovende die voors.
Jacop en Jan den voors. borge indemniteyt van alles."

R 74 fol. 102vo 16-02-1638

Jan Jacop Jan Goortssen is schuldig aan Laurens Willem Tijs - ƒ 50,- wegens
huur van huis en land.

R 74 fol. 103 17-02-1637

Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Willem Dircx, vorster, zijn deel in:
- een hofstad, hof en halve schuur - tegenover de lynde

1. Jenneke - weduwe Jan Henricx
Belast met: een zekere pacht aan den H. Geest van Asten. 
Hij verkoopt alsnog aan Jan Janssen:
- ╝e deel in een beemd - in de Stegen
Zoals gekomen van Heylke sKusters en verkoper aangekomen van zijn vrouw vanwege
wijlen Anneken Luycas

1. Frans Henrick Aerts

R 74 fol. 103 17-02-1638

Marten Marcelissen en Peter Dircx, H. Geestmeesters, verkopen aan Wouter Dircx:
- huis en land - in de Wolsberch
Zoals wijlen Geuaert Dryessen aan de H. Geest "vermaeckt" heeft.

 1-2. de wegen
3. den H. Geest
4. de straat

87



R 74 fol. 103vo 24-02-1638

- Heylken - weduwe Henrick Martens - geass. met Jan Henrick Symons,
- Luycas Janssen - g.m. Jenneke Henrick Martens.
Zij verkopen aan Marten Seel Martens:
- land in den Dijckeracker 2╜ l.

1. Jan Schepers
2. Thomas Dryessen
3. Jan Dirck Verschueren 
4. Geef Willem Martens

R 74 fol. 103vo 24-02-1638

Hanrick Philips van Heuchten verkoopt aan Henrick Jan Selen zijn deel in:
- een groesveld int Lielder
- land aent Derp

1. Jan Anthonis Mennen
2. de weg

Beide stukken zijn gekomen van Dirck Philips van Heuchten.

R 74 fol. 103vo 27-02-1638

- Jan Janssen Cocx c.s. - voor een helft - en
- Henrick Lambers, namens deze Willem Janssen van Meyel, zijn schoonzoon,
Als erfgenamen van wijlen Willem Peters Verdijsseldonck - met de erfgenamen 
van Jan en Bernart Verdijsseldonck.
- Merie, dr Ruelen Dircx - met haar broers en zusters,
- Jan Vreynssen - mede voor:
- de kinderen Marcelis Jacops van Otterdijck.
Als erfgenamen van Emken - g.g.m. Willem Verdijsseldonck voors. 
Zij verdelen de nagelaten goederen van Willem en Emken.
1e lot: Jan Jan Cocx
- het Cleyn ackerke naest de hoffstadt - vuytschietende op de erffve van 
  Jan Jan Vrients.
- uit den groten acker - achteraff te meten - nog 12 r.

1. Abraham Lomans
2. erfgn Jan Vrients

- land naast de Peel - 
gekomen van Willem Verdijsseldonck     

- de helft van het Nyeuwvelt
1. de Peel

- weigroes int Nyeuwvelt
- de helft van een hooiwasveld in de Weyer

1. de Wilput
- de helft van een beemdje - achter het Astens huys off Sloot

1. het Derp
Belast met: ƒ 100,- aan een rentier te 's Bosch.
2e lot: Merike Ruelen Dircx en haar broeders en zusters, wiens deel zij gekocht 
        heeft. 
        Jan Vreynsse,
        kinderen Marcelis van Otterdijck
        Hendrick Lambers
- de Grotenacker - hier moet af 12 r. 
- een akkertje naast het land van de erfgn Aert Vrients 1 l.

2. Abraham Lomans
- de helft van de Nyeuwencamp - in de lengte 4 v. eraf
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     1. Heusden
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- de helft van een hooiveldje achter het Sloot van Asten 
1. Heusden

- weiveldje "teynen aen" naast het Sloot
- de helft van een hooiwasveldje in de Weyen

1. de Somersche vonder - of Heusden
Belast met: ƒ 100,- aan een rentier te 's Bosch.

R 74 fol. 104vo 27-02-1638

Willem Janssen van Meyel, namens Henrick Lambers, zijn schoonvader, verkoopt 
aan Jan Vreynssen zijn deel in de goederen hem ten deel gevallen van wijlen
Emken Verdijseldonck.
Overeengehomen is, dat ingeval Willem Gerits op de voors. goederen enige 
recht wil laten gelden, de koper op de verkoper zal mogen korten, het deel 
dat Wiilem Gerits dan zal ontvangen.

R 74 fol. 114vo 28-02-1638

Philips Goortssen verkoopt aan Frans, zn wijlen Philips Frans Philipssen:
- groes/hooiwas in de Haeseldonck

1. de koper
2. Henrick Jan Selen

   3. de Aa
4. Dirck Franssen  

R 74 fol. 106 04-03-1638

Goort Peter Jacops verkoopt aan Daendel Anchem Daniels:
- een rente van ƒ 250,- α 6%
Onderpand: 
- huid, hof, hofstad en land - te Heusden  3 l. 1 cops.

1. [Gielen] den Scheper
2. erfgn Jan Vrients e.a. 
3. de straat
4. de kerkpad

- schuur en land - 6 l.
      eertijds gekomen van de erfgn Frans Peter Gielens

1. de gemeente
2. erfgn Jan Jacop Eeckelcamp
3. de straat
4. erfgn Jan Vrients

Mocht de verkoper, tot zijn onderhoud enig geld nodig hebben dan zal de koper
altijd moeten geven ƒ 100,- dat hem weer in alles goed zal goedkomen.

R 74 fol. 106vo 04-03-1638

- Jan Aert Martens te Gemert - mede voor:
- Jan Goort Wouters,
- Hanrick Jan Hanricx,
- Jan Jan Peters te Gemert - als momboir van de twee onm. kinderen van wijlen
  Jan Peters,
- Jan van Nuenen - als momboir van Frensken, dr Peter de Ruyter.
Zij verkopen aan Laurens Volders en Anthonis Canters:
- een rentebrief van ƒ 6,30/jr - d.d. 7-1-1534 en bij overlijden van verwanten
  hen aangestorven.
Marge: 14-2-1651 mede door Jacop Jan Hanricx gelost.

90



R 74 fol. 106vo 06-03-1638

- Willem Gerits - g.m. Margriet,
- Hanrick Peters - g.m. Jenneken, dr Willem Reynders
- Bonaventura Mathijssen - als momboir van de onm. kinderen van Willem Reynders,
- Mathijs van den Hove en Bernart Lenaerts - als momboiren van de onm. kinderen
  van wijlen Bernart Reynders,
- Herman Jan Coppens - g.m. Jenneken Isbouts,
- Joost Isbouts,
- Merike Isbouts - namens haar zoon Jan Jacop Holtermans. 
- Peter Jan Coppens - als momboir van de onm. kinderen van wijlen Frans 
  Isbouts - voor de ene helft - 
en
- Goort en Jacop Peters, gebroeders, en erfgenamen van Geen den Scheper - voor
  de andere helft.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Mathijs Reynders - en Geertruyt,
dr wijlen Jacop van den Eeckelcamp.
1e lot: Willem Gerits "met sijnen clocht"
- huis, hof, hofstad en land - te Heusden 3╜ l.
Belast met:     samen met het 2e lot
          - de cijns van de grond.

- ╜ malder rogge/jr aan het Capittel van 's Bosch - uit een meerdere
            rente.

- 3 vat rogge/jr aan het Capittel van 's Bosch - uit een rente van
            2 mud rogge/jr - 10 st./vat.

- ╜ malder rogge/jr aan het Convent van Bynderen.
- een deel in twee mud rogge/jr te 's Bosch - uit een meerdere rente.

- het Eeusselvelt 5 l. 5 r. 15 v.
1. Abraham Lomans

            2-3-4. de delers
- de helft van een hooiveld achter het Sloot van Asten
   1-2. de delers

3. de Aa
4. erfgn Mr. Hercules Wijtvliets

      gekomen van Mathijs Reynders
- de helft van het land in den Heytcamp

 1-2. de delers
3. de straat
4. erfgn Aert Vrients

- land bij den Hooydries
1. erfgn Jan Jacops
2. erfgn Aert Daendels
3. Joost Joosten van Heuchten - of de Waterlaet
4. erfgn Jan Vrients

- land - de helft van -het voorste velt
2e lot: Goort en Jacop Peters
- land aen den Hulsbos 3 cops.

1. erfgn Jan Jacops
2. de kerkpad

 3-4. erfgn Jan Vrients
- land/groes den Willegendryes

1. erfgn Jan Jacops
2. de waterlaet
3. Joost Joosten van Heuchten
4. erfgn Aert Daendels

- den acker aen Tijs cuylken
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1. Geen de Scheper
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2. erfgn Jan Jacops
3. de waterlaet
4. Abraham Lomans

- 2 percelen land in den Heycamp - het eene
1. Jr. Henrick van Deurne

 2. de delers
3. de straat
4. Joost Joosten van Heuchten
             - het andere

 1-3. de straat
2. de delers
4. erfgn Aert Vrients

- de helft van het Eeusselvelt
- de helft van het Hooyvelt achter 't Sloot

1. de delers
2. den Bruynenwert
3. de Aa
4. Jr. Henrick van Deurne

- de helft van 't voorste velt - te delen tegen Teunis Jelis.
Belast met: Zie eerste lot. 

De ontvangers van het eerste lot (R 74 - fol. 106vo) verkopen aan Anthonis 
Jelis:
- huis, hof, schop en land - gekomen van Mathijs Reynders 3╜ l.

1. Joost Joosten van Heuchten
2. erfgn Jan Jacops
3. Anthonis Jelis
4. de straat

Belast met: 6 st./jr cijns van de grond.
- ╜ malder rogge/jr aan het Capittel van 's Bosch - uit een meerdere

            rente.
- een deel van 2 mud rogge/jr te 's Bosch - zijnde ca 2 vat - min of

            meer.
Marge: "Is daernaer overcommen dat de twee corenrentiens bij den coper sullen 
       worden betaelt soo veel als deselve sijn sonder het te mogen corten."
- hun helft in het Vorstvelt.

Zij verkopen aan de momboiren van de vier onm. kinderen van Bernaert Reynders:
- het Eeusselvelt - op Heusden

1. erfgn Jan Jacops e.a. 
2. Abraham Lomans

 3-4. erfgn Jan Jacops
Belast met: 3 vat rogge/jr aan het Convent van Bynderen - uit een meerdere
            rente.

Zij verkopen aan Anthonis Aert Vrients:
- land in den Heycamp 4 l. 5 r. 10 v.

 1-2. de delers
3. de straat
4. erfgn Aert Vrients

- Zij verkopen aan Philips Goorts:
- groes/hooiwas achter het Astens Sloot 2 l. 9 r. 3╜ v. 

1. de delers
2. erfgn Jan Jacops
3. de Aa
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4. Jr. Henrick Deurne
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Zij verkopen aan Goort Peter Jacops:
- land bij den Hooydries

De voors. verkopers waren voor de helft gerechtigd in de achtergelaten goederen 
van wijlen Lijntien - g.g.m. Jan Jacop Eeckelcamp.
Ze zijn daar uitgegaan t.b.v. Goort Peter "ende sullen hebben dieselven Goort 
een gebondt met een [lengen] gebondt dat Mathijs Reynders daervan heeft getim-
mert mette erffrecht voor opten [ ] waertegen dander erffgenaemen van
wijlen Mathijs Reynders tweten Willem Geritssen c.s. hiervoor vercopers geno-
ten dandere huysing van de voors. Mathijs aen Anthonis Jelis verkocht".

R 74 fol. 109 08-03-1638       

- Aert Jan Tielen,
- Joost Jan Thielen,
- Huybert Jan Thielen,
- Jan Jan Thielen,
- Aert Symons van Bon - g.g.m. Jenneke Jan Tielen - voor Heylken hun onm.
  dochter,
- Peerken, onm. zoon van wijlen Jan Jan Peters Gebelen - en Heylken Jan Tielen -  momboir is Anthonis J. v.d. 
Aa.
Allen kinderen van wijlen Jan Thielen en zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Aert
- groes int Root 2╜ l.

1. erfgn Aert Dryes
2. erfgn Hans Joost Stouwen e.a. 
3. Jan Tielen de jonge
4. Heylken Cesters

Dit perceel geeft ƒ 25,- aan Joost - ter verbetering.
2e lot: Joost
- groes te Ostaden

1. de gemeente
 2-3. erfgn Henrick Bernarts

4. Peter Coppens
3e lot: Huybert
- land te Ostaden

1. erfgn Henrick Bernarts
 2-4. erfgn Daendel van Bussel e.a. 

3. de kerkpad
"des sall dit percheel van de andere genyeten eens thien gulden omdat het
erger is".
4e lot: Jan
- de helft van land op Braessel    geheel 3 l.

1. Mathijs Janssen v.d. Sande
2. de delers
3. de kerkpad
4. erfgn Hanrick Jacops van Aeyen

ƒ 5,- te ontvangen van de andere delers. 
5e lot: Aert Symons van Bon
groes/hooiwas achter Ostaden

1. weduwe Philips Jan Peters
2. de verkrijger
3. de Aa
4. Aert Peters

ƒ 25,- te betalen aan de andere delers omdat dit perceel beter is.
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6e lot: Peerken
de helft van het land op Braessel    geheel 3 l.

1. Jan Jan Tielen
2. erfgn Lenaert Marcelis
3. de kerkpad
4. erfgn Henrick Jacobs

Dit perceel zal ƒ 5,- ontvangen.

R 75 !! fol. 218vo 09-03-1638

Goort Joosten - g.m. Oeyken, dr Jacop Verdijseldonck, zijn tegenwoordige vrouw,
wonende op de voorste Diesdonck.
Zij testeren:
- Direct na overlijden van de langstlevende - ƒ 10,- uit te reiken aan de 
  Kerk van Asten "tot lafenis hunner beider zielen",
- Idem - ƒ 10,- aan de H. Geest van Asten.
- Idem - ƒ 10,- aan het klooster Marienschoot, te Ommel.
- Idem - ƒ 10,- aan het klooster der Minrebroeders, buiten Weert.
- De testatrice wil dat de "erffgoederen" gekomen van haar vader, Jacop Ver-
  dijsseldonck, nog in leven zijnde, en haar overleden moeder, daar zullen
  blijven zolang hij leeft.
  Na zijn dood komen deze goederen aan de H. Geest van Asten.
- De testatrice wil alleen reserveren - het bemptien op de achtersten Dies-
  donck, op 'd Aa - dat haar vader haar had meegegeven in haar huwelijk.
- Als de testateur komt te overlijden voor Goort, haar man, dan vermaakt zij
  aan de "naaste vrienden" van haar eerste man, Henrick Willem Tijs - ƒ 25,-.
- Alle overige goederen blijven aan de langstlevende van hen beiden, om daar-
  mee te handelen naar vrije keuze.
  Na hun overlijden gaan de goederen naar de kinderen van de testateur - ver-
  wekt bij wijlen Meriken, dr Henrick Goessens.

Dit is dmerck          Oeyken    
  der testatrice

R 74 fol 110vo 12-03-1638

- Jan Vreynssen - mede namens zijn zuster,
- Hanrick Lambers van Meyel,
- Meriken, dochter wijlen Roeloff Dircx - mede namens haar broeders en zusters,
- Peter Martens - g.m. Maria, dr Seel Jacops van Otterdijck - en mede namens
  zijn zuster,
- Jan Henricx - g.m. Jancxken,
- Teunisken, dr Marcelis Jacops van Otterdijck.
Allen erfgenamen van Emken Willems Verdijseldonck.
Zij verkopen aan Abraham Lomans:
- land te Heusden 2╜ l.

1. erfgn Jan Jacops e.a. 
2. erfgn Goort Horcx e.a. 

         3. de koper      4. erfgn Jan Vrients
Belast met: ƒ 100,- aan de erfgn Betsmeer te 's Bosch - in een meerdere rente.

Zij verkopen aan Dirck Peters:
- land te Heusden 1 l. 10 r.

 1-2. Aert Vrients
3. erfgn Jr. Gerwen
4. de straat

- de helft van een hooiveldje achter 't Sloot - de zijde van Heusden
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1. de koper
             2. de delers

3. Teunis Vreynssen
4. Abraham Lomans

Zij verkopen aan Bruysten Tijs Colen:
- groes de Weyen - achter Heusden   
                          de helft hiervan - de zijde van Heusden

 1-3. Jacop Tielens
2. Joost Joosten van Heuchten e.a. 
4. de delers

Zij verkopen aan Anthonis Vreynssen:
- de helft van 't Nijvelt - de zijde van Heusden

 1-2. de delers
 3-4. de gemeente

"sonder 't groesveltjen met de helft van 't landt daerin tselve gelegen.
tselve heytvelt aff te meten vooraen naest Heusden - rontomme in de heyde met 
alnoch de helft van de schuer daerin". 
- weiveldje achter het Sloot van Asten

1. erfgn Jan Jacops Eckelcamp
2. de koper
3. Abaham Lomans
4. delers

Zij verkopen aan Peter Tonis Lomans:
- land aen den Haegeleyck de helft van 5 cops.

R 74 fol 111vo 12-03-1638

Wouter Gevers en Marcelis Gelden Goossens - als momboiren van de onm. kinderen 
van wijlen Aert Dryessen - en Maria, dr wijlen Jacop Marcelis van Aeyen - verkopen aan Sijken, dr wijlen 
Dirck Janssen van Lyerop:
- een cijns van ƒ 200,- α 6%.
Onderpand:
- groes int Root

1. erfgn Lambert Hanssen
2. erfgn Balthus Philips
3. de Vicaryen
4. erfgn Jan Tielen

Staat te weten dat de vader van de koopster het stuk groes aan wijlen Aert 
Dryes heeft verkocht "die welcke 't selve gelt daerin heeft gevest, so de
schepenen verclaerden, nu ontrent 10 off 12 jaeren geleden daervan is gemaeckt
behoorlijk bescheet ende veste welke vermits de grote sterfte gedemanueert en
omdat er sulcke goede kennisse is van dese saeck is dese nyeuwe acte gemaeckt."
Marge:
      12-6-1651 - Gelost aan de man van Sijken, dr Dirck Janssen te Helmont.            
R 74 fol. 112vo 14-03-1638

Jan Jan Marcelis verkoopt aan Meriken, dr wijlen Goort [Hoecx] en weduwe van
Joost Jelis Selen zijn deel in de goederen hem aangekomen van wijlen Lijn
Goortssen, zijn grootmoeder, in:
- huis, land, groes enz. - te Heusden

Koopsom: ƒ 40,-
Naschrift: 16-1-164[8] aan Pauwels Peters.
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R 74 fol. 113 14-03-1638

Teunis Jelis is schuldig aan Bruysten Tijs Colen - ƒ 106,-.      

R 74 fol. 112vo 17-03-1638

Bonaventura Mathijsen verkoopt aan Meriken Ruelens:
- een cijns van ƒ 100,- α 5%.
Onderpand:
- hof, schuur en schop - in het Dorp

1. Hanricxken Doenssen
2. erfgn Lenart Philipssen
3. de straat
4. Hanrick Jacops e.a. 

- land op de Lochten
 1-3. Teunis Canters
 2-4. erfgn Elsken Peter Jacops

R 33 - 52 17-03-1638 1/2

Lijsken - weduwe Anthonis Verhindert , aanlegger
- contra
Jan Walravens - g.m. Lijnken, dr Mathijs Joost Schalvogels, gedaagde.
o.a. 
 1. Gedaagde, ter goeder trouwe wandelende, wil wel bekennen dat: Anthonis, zn
    Tonis Verhindert - is g.g.m. Anneken, dr Joost Schalvogels - en dat zij
    enige kinderen achterlatende, zijn gestorven.
 2. Deze kinderen, m.n. Mathijs en Anna zijn ook overleden.
    De aanlegster is grootmoeder, van vaderszijde, geweest van de kinderen.
 3. Dat zij daardoor recht zou hebben op enige goederen die gedaagde in eigen-
    dom heeft - wordt door hem ontkend.    
 4. Geweten dient te worden, dat de vrouw van Anthonis Tonis Verhindert is ge-
    weest "die eygen en germane sustere van Mathijs Joost Schalvogels den 
    vaeder van de voors. huysvrouwe."
 5. En dat Anneken Joachims is geweest de moeder van de voors. Mathijs en van 
    de vrouw van Anthonis Tonis Verhindert en zij heeft haar beide kinderen         overleefd.
 6. Na haar (Anneke Joachims) overlijden zijn haar goederen tussen de gedaagdes     vrouw en de momboiren van 
de kinderen van Anthonis T. Verhindert in twee
    delen verdeeld.
 7. Gedaagdes vrouw is "bij representatie van Mathijs Joost Schalvogels, haer
    vaeder, notoirlijcken gerecht totte succesie van Joost Schalvogels en 
    Anneken Joachims, grootvaders ende grootmoeder van de gedaegdes huysvrou-
    we".
13. De aaanspraken berusten op "abusieve" gronden.  

ongedateerd 2/2
 3. Mathijs en Anna, kinderen van Anthonis en Anneken, zijn in "de grooten 
    pesttijt van 1636" gestorven.
 4. Enneken Jochims, hun moeder, is na de kinderen gestorven. Door dit over-
    lijden is de helft van haar goederen gekomen aan Lijnken, de vrouw van 
    aanlegger en dochter van Mathijs Joosten, haar nicht.
 5. De andere helft is gekomen aan de kinderen van wijlen Anthonis T. Verhin-
    dert. Die deze helft door de dood van Enneken Jochims "hunne moederlijcke
    grootmoederen vrij en volcoemen heer ende meester" geworden zijn.
 6. Doordat deze kinderen overleden zijn (3) zijn de goederen gekomen aan de         aanlegster als 
"vaderlijcke grootmoeder" en naaste bloedverwante.

98



 7. Zonder dat daarin aan verweerders vrouw, nicht van de kinderen, enig recht
    is "aengeboren".
    Enz. enz. 

R 74 fol. 116vo 23-03-1638

- Jacop Dirck Coppens,
- Jacob Peters - g.g.m. Hilleken, dr Dirck Coppens.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Dirck Jan Coppens.
1e lot: Jacop
- de helft van een drieske - neffen den Braesselssenpat 52 r.
  1. den Braesselssenpat

2. weduwe Marcelis Janssen van de Goor
3. Jacop Peters
4. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck

- land - de helft hiervan dit deel 1 l. 46 r.
1. erfgn Bruysten van Bussel
2. erfgn Lenaert Marcelissen
3. Jacop Peters
4. Peter Dircx

- land - de helft hiervan dit deel 1 l.
1. het 2e lot
2. weduwe Marcelis Janssen van de Goor
3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
4. de straat

- land - de helft hiervan - met de hofstad
1. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
2. de straat
3. weduwe Marcelis J. v.d. Goor
4. Jacop Peters   

Belast met: de helft van 2 st. 1╜ ort/jr cijns van de grond.
- ƒ 2,50/jr aan het Clooster van Ommel.
- 1 vat min 1 can rogge/jr aan het Capittel van St. Oeden Rode.
- de helft van 17 st./jr aan de Kerk van Asten. 

2e lot: Jacop Peters
- de helft van een stuk groes - neffen den Braesselssepat   dit deel 48 r. 

1. weduwe Marcelis J. v.d. Goor
2. den Braesselssenpat
3. het 1e lot
4. erfgn Bruysten van Bussel

- land - de helft hiervan                 dit deel 1 l. 45╜ r.
1. erfgn Lenaert Marcelissen
2. erfgn Tijs Franssen
3. het 1e lot
4. erfgn Bruysten v. Bussel

- land - de helft hiervan      dit deel 1 l.
1. het 1e lot
2. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
3. de lest voors. erfgenamen
4. de straat

- land     2 l. 3 r. 
1. erfgn Mr. J. Verdijsseldonck
2. de straat
3. het 1e lot
4. erfgn Tijs Franssen

Belast met: de helft van 2 st. 1╜ ort/jr cijns van de grond.   
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- ƒ 2,50/jr aan het Clooster te Ommel.
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- 1 vat min 1 can rogge/jr aan het Capittel van St. Oeden Rode.
- de helft van 17 st./jr aan de Kerk van Asten.

R 74 fol. 117vo 23-03-1638

Jacop Peters verkoopt aan Peter Michiel:
- land aent Calvereeussel 1 l. 45╜ r. 

1. erfgn Lenaert Marcelissen
2. erfgn Tijs Franssen
3. Jacop Dirck Coppens
4. erfgn Bruysten van Bussel

Belast met: ƒ 2,50/jr, uit een meerdere rente, aan het Clooster van Ommel.
- land ter pl. voors. 2 l. 3 r. 

1. erfgn Mr. J. Verdijsseldonck
2. de straat
3. Jacop Dirck Coppens
4. erfgn Tijs Franssen

Belast met: 1 st. 1╜ ort/jr grondcijns.

Hij verkoopt aan Jacop Dircx Coppens:
- land bij de hoeve van de erfgen Mr. Jans      1 l.

1. erfgn Mr. Jans
2. de koper
3. de straat

Belast met: de helft van 17 st./jr aan de Kerk van Asten.

R 74 fol. 116vo 24-03-1638

Jacop Peters - g.g.m. Hilleke, dr wijlen Dirck Coppens heeft van de goederen 
hem aangekomen van zijn schoonvader verkocht aan Frans Henricx Crael:
- groes neffen den Braesselssenpat       48 r. 

1. weduwe Marcelis van de Goor
2. den Braesselssenpat
3. Jacop Dirck Coppens
4. erfgn Bruysten van Bussel

Belast met: 1 vat min 1 can rogge/jr aan het Capittel van St. Oeden Rode - in
            een meerdere rente.
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R 74 fol. 118 01-04-1638

- [Oeyken], dr wijlen Niclaes van Brey - geass. met Jan Pauwels, haar zoon,
- Andreas Claessen, haar broeder,
- Willem Geritssen - namens de kinderen Hanrick Maes te Someren,
- Pauwels Maes - g.g.m. Jenneken, dr Claes van Brey.
Zij verkopen aan Anthonis Canters:
- een half huis met de helft van het aangelegen land - aen den Bosch - en
  geweest van Claes van Brey.

 1-3. weduwe Aert Berckers 
2. de straat
4. Jan Aerts van de Cruys

Belast met: ƒ 25,- aan Henrick Isbouts te Deurne - uit een meerdere rente.

Zij verkopen aan Wilbort Henricx:
- de helft van een Nyeuw erffs - aen den Bosch, ontrent
                                         de Hoogijnd 

1. de gemeente
2. weduwe Aert Berckers
3. erfgn Anthonis van Rudth
4. de weg

R 74 fol. 120 01-04-1638

Elisabeth, dr wijlen Lambert Henricx, in leven oud schout alhier, verkoopt 
aan Laurens Volders:
- huis, hof, hofstad, boomgaard, schuur, schop enz. - achter de Kercke 

1. de straat
2. erfgn Marcelis van Groeningen en

                             Mr. Mathijs van den Hove, schout.
3. de Kerckhoff
4. den H. Geest off Cappelrye

Waar Maria Aertssen van Bussel op heeft gewoond met Mathijs van den Hove.
De verkoop is gedaan met assistentie van Mr. Anthonie Daniels, haar "gecoren"
momboir.
Koopsom: ƒ 850,- te betalen aan Jan Lambers, broer van de verkoopster.   

R 74 fol. 120vo 02-04-1638

- Walraven Janssen - g.g.m. Anneken - weduwe Reynder Jan Heuchtiens - ter
  eenre - en
- Aert Peters - g.m. Marie Reynders, dr van Jenneke Joost Jelis - en
- Jan Jan Heuchtiens - als momboir van het onm. kind van Reynder voors.
- Jan Anthonis Mennen - als momboir van Jenneken Claessen voordochter van 
  Anneken Reynders.
Zij liquideren de nagelaten goederen van Reynder - en Anneken
1e lot: Walraven
- het huis, eertijds van Dirck Philipssen geweest en door Walraven en Anneken
  in hun huwelijk gekocht - in het Dorp

1. Dirck Goortssen
2. Peter Lammers

- "een maelken met het halff voeyer".
- het koren dat gezaaid is zal half/half genoten worden. 
- de granen die in huis zijn.
- Walraven zal ƒ 15,- betalen aan Jan Henskens
2e lot: de overige comparanten
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- de overige goederen
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R 74 fol. 118vo 08-04-1638

- Teunis zn wijlen Henrick Teunis,
- Aert, zijn broeder,
- Jan Henricx,
- Bruysten Geff Colen - g.m. Jenneke, dr Henrick Teunis,
- Jan Dircx - g.g.m. Heylen Henrick Teunis.
Allen erfgenamen van Henrick Teunis - en Aelken, zijn vrouw.
Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot: Teunis
- huis, hof en boomgaard - te Ostaden

 1-3. weduwe Philips Heussen
 2-4. de straat

- land op de Beckers
            1-2-4. de gemeente

3. Jan Pauwels
Belast met: ƒ 100,- aan Adam van Buel te Eyndhoven - samen met Jan, zijn broe-
            der.
2e lot: Aert en Jan Dircx
- groes den Cattenstaert - achter Ostaden

1. erfgn Jan Switssers
2. Jan Janssen
3. weduwe Daendel Colen
4. de Vicarye

- land int Root
1. erfgn Peter Jan Dryes
2. erfgn Lambert Henricx
3. de weg
4. Jan Dircx - deler

- land - daerbij gelegen - boven de wech naest de kercke - voor Jan Dircx
 1-3. erfgn Jan Lambers Verrijt

3. de straat
4. de Vicaryen

Belast met: ƒ 100,- aan de erfgn Frans Lomans.
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3e lot: Jan Henrick Teunis
- land den Duyssencamp

1. erfgn Frans Lomans
2. de straat
3. het 2e lot
4. de straat

- groes opte Horst
1. weduwe Philips Heussen
2. erfgn Frans Lomans
3. erfgn Jan Daendels
4. het 4e lot

Belast met: ƒ 100,- samen met het 2e lot, aan erfgn Frans Lomans.
4e lot: Bruysten Gevart Colen
- groes/hei het Neerstevelt - tot Ostaden

1. erfgn Henrick Peters
 2-3. erfgn Frans Lomans

4. de verkrijger
- land het Nijvelt   

 1-3. erfgn Frans Lomans
 2-4. de gemeente

Belast met: ƒ 50,- aan de erfgn van de scholaster te St. Oeden Rode.  

R 74 fol. 121 08-04-1638

- Jan Anthonis Canters - g.m. Merie - weduwe Thomas Philips van Heuchten - en
- Willem Philipssen van Heuchten verkopen aan Henrick Jan Selen hun deel in de
goederen op hen verstorven door wijlen Dirck Philips van Heuchten, hun broeder
t.w.:
- land aan het Dorp
- groes in het Lielder

R 74 fol. 121vo 11-04-1638 

Evert Janssen is schuldig aan Anneken - weduwe Daendel Aerts - ƒ 60,- α 
ƒ 3,50/jr intrest.

R 74 fol. 128 15-05-1638

Jan en Mery kinderen van wijlen Aert Laurenssen, mede voor de andere dienaan-
gaande, verkopen aan Jan Jan Slaets:
- een "erffbrieff" van een "heerstadt" met het huis erop staande, grond en toe-
  behoren - in de Wolsberch.
Brief d.d. 2-5-1618 - Asten.   

R 74 fol. 105 01-05-1638

- Jan Stercken - g.m. Meriken Peter Gielen,
- Hanrick Vreynssen - g.g.m. Cathalijn Peter Gielens,
- Cathalijn Frans Gielens - geass. met Frans Aerts, haar zoon,
- Jan Walravens - g.m. Lijneken, dr Mathijs Joosten - en Teunisken Peter 
  Gielens,
- Frans Peter Gielens - namens hem Teunis Vreynssen
- de twee onm. kinderen van Jan van Lyerop - g.g.m. Elsken Peter Gielens -
  hiervoor hun momboit Cornelis Cornelissen,
- Teunis Dielis - g.m. Meriken dr Elsken Peter Gielens,
- Peter Peter Gielens,
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- het onm. kind van wijlen Dryes Wilberts - g.g.m. wijlen Anneken Peter Gie-
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  lens - hiervoor de momboir Dryes Thomas.
Allen erfgenamen van wijlen Jan Gielens van de Cruys.
Zij verkopen aan Mathijs Thomas van Rudth:
- hofstad, boomgaard en dries - in de Stegen

1. Peter Peter Gielens
2. erfgn Tijs Franssen
3. de straat
4. een beemdje - gekocht door Volders

Belast met: 2 kannen wijn/jr aan de Kerk van Asten.

Zij verkopen aan Laurens Volders:
- groes ter pl. v. 

1. Hanrick Vreynssen
 2-3. de Schauwloop

4. den dries - nu Mathijs Th. v. Rudth  

R 74 fol. 121vo 06-05-1638

- Pauwels zn wijlen Peter Pauwels,
- Jacop Peters - g.m. Jaecxken, dr Peter Paulus
- Heylken, onm. dochter Peter Paulus - met haar momboir Peter Janssen van
  Haubraken.
Zij verkopen aan Marten zn wijlen Jan Martens van Rudth hun goederen:
- huis, hof, land, groes enz. - aan Voordeldonck  

R 74 fol. 121vo 06-05-1638

Heylken - weduwe Henrick Martens van den Bomen - geass. met Jan Henrick Symons 
verkoopt aan Marten Seel Martens:
- dries of groes aen den Dijck

1. Thomas Dryessen
2. Luycas Janssen
3. Marcelis Peter Schepers e.a. 
4. Geeff Martens

Voornoemd stuk is haar ten deel gevallen.

R 74 fol. 122 06-05-1638

Philips Henricx verkoopt aan Heylken - weduwe Hanrick Martens, zijn moeder -
geass. met Jan Henrick Symons - zijn deel in de goederen gelegen op de Beeck 
en gekomen van zijn vader.

R 74 fol. 122 07-05-1638

Willem Jacops van de Cruys verkoopt aan Laurens Willem Tijs:
- huis, hof, land en groes te Ommel.
M.u.v. een heiveldje gelegen omtrent het Craenenven - genaamd: int Rouwven.
De goederen zijn de verkoper "aangestorven" van wijlen Emken Teunis 
[Hoympliens], zijn "moeye". En andere delen van dezelfde in koop verkregen.
Belast met: ƒ 4,-/jr aan Frans Becx te Helmont.

- de cijns van de grond aan het boek van Asten.

R 74 fol. 122vo 10-05-1638

Philips Hanricx is schuldig aan Peter Jannis ƒ 28,- wegens koop van een "pert".
R 74 fol. 122vo 10-05-1638
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Joost Joosten Roeffs is schuldig aan Peter Michiel Colen en Frans Aert 
Vogels - als momboiren van Frans, onm. zoon van wijlen Joost Frans Verlynden
ƒ 158,-.
Marge: 4-6-1640  gelost.

R 74 fol. 122vo 11-05-1638   
 
Aert Dircx van Lyerop verkoop aan Jan zijn broeder:
- een "geloofte" van ƒ 100,- die Anthonis Peters van den Eynden hem schuldig
is van d.d. 14-3-1635.

R 74 fol. 123 11-05-1638

Frans zn wijlen Daniel Colen en Jan, zijn broeder, staan borg voor Huybert,
hun broeder, tegen alle kopers die van Huybert hebben gekocht de onroerende
goederen hem aangekomen en verstorven bij de dood van Merie, dr wijlen Michiel
Franssen.
Huybert stelt als tegen-borg de goederen hem aangestorven van zijn ouders.

R 74 fol. 123 11-05-1638

Huybert Daniel Colen  verkoopt aan Anthonis Canters:
- land aen den Haegeleyck 5 l. 36 r. min 4 v.
       1. den Ommelssen kerckpat tot het Kesken tot alwaer den 

paell staet en van dyen pael nederwaerts beneffens den
gemeynen vaerenwech nederwaerts naer de Stegen in nef-
fens de goederen der erfgn Hanrick Aert Michiels tot 
opten gemeynen wech gaende vuytten Stegen naer het Dorp
en van dyen paell lanxt den wech tot op den Kerckenlandt
aldair ende van dyen paell opwaerts lanxt het Kercken-
landt tot opten pael daer het Kerckenlandt scheyt.
Vandaer compt eenen heck ingaende neffen erfgn Peter 
Gielens erffve opten paell zoals aldaer vandaer tot opten
Ommelssenpat wederom tot opten paell.

Het voors. land is de verkoper aangekomen van zijn laatste vrouw - Merie,
dochter wijlen Michiel Franssen.

Hij verkoopt aan Jan Vreynsen:
- hooibeemdje in de Stegen 1 l. 21 r. 1 v.

1. Keris Aelbers   
2. weduwe Teunis Verhyndert
3. Jan Janssen
4. Frans Heynen

Hij verkoopt aan Peter zn wijlen Tonis Lomans
in de Stegen - achter Jan van Meyel

1. Hans Walraven - erfgn Jan v. Meyel
3. Peter Dryes van Rudth
4. Teunis Vreynsse 

- groes/wei in de Stegen 6 l. 43 r. 7╜ v.
1. erfgn Tijs Franssen    

   2. erfgn Jan v. Meyl, Geff v. Heuchten
   en de weduwe Teunis Verhyndert
3. Geff v. Heuchten
4. Hanrick Vreynssen, erfgn Jan v. Meyl
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Hij verkoopt aan Frans Daniel Colen:
- hooibeemdje in de Stegen 3 l. 17 r. 17 v.

1. Geff v. Heuchten
2. Anthonis Canters
3. de loop - commende vuyt Lielder
4. erfgn Peter Gielens

Belast met: 100 daalder aan den H. Geest - gekomen van Goortien
            van Lyerops eerste man.

Hij verkoopt aan Philips Willems:
- groes op de Lochten  1 l.  5 l.

1. de koper
2. Wouter Gevers
3. Jacop Tielens
4. erfgn Willem Selen

Belast met: ƒ 75,- aan het Convent van Ommel.

Hij verkoopt aan Anthonis Martens:
- land opten Lochten 1 l. 27 r.

1. Catharyn Frans Gielens
2. ergn Henrick Peters
3. erfgn Jan Jan Gebelen
4. Henrick Jan Selen

Belast met: ƒ 75,- aan Jr. Henrick van Deurne - α ƒ 4╜/jr.

R 74 fol. 124vo 11-05-1638

Frans en Huybert Daniel Colen verkopen aan Jan, hun broeder, hun deel in:
- een "erffrentebrieff" van ƒ 3,-/jr - 
t.l.v. de goederen gelegen tegenover de lynde en gekomen van Willem Teunis 
Snijers en nu zijnde van de erfgn Willem Teunis Selen.
Brief d.d. 8-5-1565.
Daniel Colen heeft deze brief gekocht - d.d. 30-5-1614 - schepenen Asten.

R 74 fol. 124vo 11-05-1638

Jan Daniel Colen verkoopt aan Willem Dircx:
- de brief verkocht in akte R 74 - fol.124vo - 11-5-1638.

R 74 fol. 125 12-05-1638
 Bernart zn wijlen Leendert Marcelissen.
- Jan Daniel Colen - g.m. Merike, dr wijlen Lenaert Marcelissen,
- de vier onm. kinderen van wijlen Bernart Reynders - g.g.m. Willemken Lenart
  Marcelissen - momboir is Mr. Mathijs v.d. Hove.
- de twee onm. kinderen van Lenart Macelissen - momboir is Huybert D. Colen.
Allen erfgenamen van Lenart Marcelissen - g.g.m. Peerken.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Bernart Lenarts en de onm. kn Bernart Reynders
- de helft van schuur en schop aan Vosselen - met den ouden timmer en de
  plaats daarbij.
- land den Volacker

1. erfgn Daendel Colen of
   Jan Anthonis Mennen

 2-3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
4. Peter Jan Coppens

- land op Braessel - [    ] beempden
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1. erfgn Tijs Franssen
2. erfgn Jan Tielen
3. de kerkpad
4. erfgn Hanrick Jacops van Aeyen

- land op Braessel - gekomen van Jan Janssen
1. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
2. erfgn of weduwe Hanrick Heynen te Deurne
3. de kerkpad
4. de Heerstraet

- land den Billekenacker
1. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
2. wed. Hanrick Heynen te Deurne
3. de Heerstraet     
4. weduwe Marcelis van de Goor

- land den [Hegenacker] opten Helen
1. Peter Dircx
2. erfgn Hanrick Heynen voors.

 3-4. de delers
- een eeusselvelt aent Haeverlandt

1. erfgn Daendel Colen
 2-4. erfgn Hanrick Heynen voors.

3. de Heerstraet
- groes de Stardt

1. erfgn Bruysten Isbouts
2. erfgn Dirck Claessen 
3. Huybert Mr. Jans Verdijsseldonck
4. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck en de 
   erfgn Tijs Franssen

- het half heiveld - te delen met het 2e lot.
Belast met: ƒ 250,- te 's Bosch.

- ƒ 3,-/jr aan het Convent van Ommel.
- 1 vat ??/jr aan de Custerye.

De put blijft tot gezamelijk gebruik en onderhoud.
2e lot: Jan Daniel Colen en de twee onm. kn Lenart Marcelissen 
- de helft van hethuis met de "placke" en dries.
- land den Grotenacker 8 l. 10 r.

1. erfgn Bruysten Isbouts en 
   weduwe Marcelis v.d. Goor
2. de delers
3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck 
4. weduwe Jan Dirck Claus

- den acker bij thuys
1. de delers
2. erfgn Aert Lammers en de delers
3. de Heerstraet   
4. erfgn Aert Lammers

- groes en heiveld op Bussel
1. de Beeck
2. erfgn Smon Joosten van Bussel e.a. 
3. erfgn Bruysten v, Bussel en de
   erfgn Jan Tielen
4. erfgn Teunis Dryes

- het Calvereeussel off dryeske met het Coolvelt
daaraan

1. de Heerstraet
2. erfgn Jacop Cuppens en de erfgn Bruysten 
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      Isbouts
3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
4. erfgn Dirck Claus

- het half heiveld - gedeeld met het 1e lot.
Belast met: 11 vat 1 cop rogge/jr aan de erfgn Lambert van Asten te Helmont.

- 3 malder rogge/jr aan de H. Geest van Lyerop.
- een pacht aan het Capittel van St. Oeden Rode - uit een meerdere 

            rente.

R 74 fol. 126vo 12-05-1638

Bernart Lenarts verkoopt aan Jan Daniel Colen, zijn zwager, zijn deel in de 
goederen door zijn ouders achtergelaten.
De goederen zijn hiervoor omschreven en omvatten:
- schuur, schop, land, groes, hei en wei.

R 74 fol. 126vo 13-05-1638

Anthonis Canters geeft bij "erffwisselinghe" over aan Geuart Gijsbers:
- hofstad en boomgaard met de camp en het land daaraan - in de Stegen

   1. Hanrick Vreynsen
2. de koper en Jan Walraven
3. de straat 
4. de koper

Geuart draagt over aan Anthonis:
- dries/groes in de Stegen

 1-3. Jan Janssen
2. erfgn Claude Ideleth  
4. de straat

R 74 fol. 127 14-05-1638

- Heer Lenart Peters,
- Willem Gerits Vermeulen - g.m. Margriet Peter Lenarts,
- Catharyn Peter Lenarts,
- Jacop Peter Lenarts.
Erfgenamen van wijlen Peter Lenarts - en Jenneken.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Heer Lenart  
- land aent Rinckvelt 2 l. 1 r.

1. Henrick Peter Bakermans
2. het 2e lot
3. het Rinckvelt
4. de straat

Belast met: 25 stuiver 1╜ ort/jr in een meerdere rente.
2elot: Willem Geritssen van Helmont
- land ter pl. v. 2 l. 1 r.

1. het 1e lot
2. het 3e lot
3. het Rynckvelt
4. de straat

Belast met: 25 st. 1╜ ort/jr in een meerdere rente.
Naschrift: "Willem Gerits mach plucken xx hesters als die versetbaer sijn ende
           nyet langer".
3e lot: Catharyna en het deel van Jacob door haar gekocht.
- de helft van huis, hof, hofstad, boomgaard, put en hoven daarbij.
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- land "met de plaetsse daerop de huysinge is staende" 
4 l. 1╜ r. 1 v.
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1. het 2e lot
2. Willem Janssen van Baeckel
3. het Rinckvelt
4. de straat

Belast met: 8 gl. 10 st./jr met de andere delers samen te betalen.
          - Is overeengekomen dat dit deel moet gelden 9 gl./jr omdat het 
            huis en boomgaard blijft behouden.

R 74 fol. 128 15-05-1638

Oeyken - weduwe Jan Pauwels - geass. met Wilbort Jan Selen en Peter van Rest -
draagt over aan Jan, haar zoon "alsulcken schaer ende huysraet" als van haar 
is.
Jan zal hiervoor betalen ƒ 100,- "vroeghjaer 1640", zonder intrest.
Mocht zijn moeder eerder geld nodig hebben dan zal Jan dit moeten verstrekken.
Marge: 27-3-1649 - Pauwels Janssen is voldaan van de "geloofte" door zijn broer                    Jan aan 
hun overleden moeder.

R 74 fol. 128 15-05-1638

Wilbort Jan Selen en Peter van Rest als momboiren van Peter Jan Pauwels geven
over aan Jan, zijn broeder, zijn deel in "de tocht en schaer en alle huysraet"
hem competerende.
Jan zal hiervoor betalen ƒ 75,- binnen 5 jr, zonder intrest.
"Des sal Peter gehouden wesen de voors. 5 jr sijnen broeder te dienaengaende
't ierste jaer Alderheyligen 1638  'tonderhouden loffelijcken in wollen, 
cleer en lijnwaet.
Opmerking: Peter is kennelijk niet in staat in zijn eigen onderhoud te voor-
           zien.
Marge: 28-5-1649 - Pauwels Janssen is voldaan door Jan t.b.v. zijn broeder.

R 74 fol. 128vo 09-06-1638

- Mathijs Claes Dircx - mede voor:
- Daendel Janssen,
- Aleyt Jansen - voor haar Peter Janssen, haar halfbroer,
- Hanricxken Aert Rutten - momboir is Dielis Selen.
Allen mede- erfgenamen van Clare - g.g.m. Dirck Martens van Heuchten.
Zij verkopen aan: Teunis Martens van Heuchten  en 
                - Gerart Aerts - g.m. Peerken Martens
hun deel in de nagelaten goederen van Dirck Philipssen van Heuchten - g.g.m. 
Clara.
Opmerking: Philipssen is doorgehaald en vervangen door Martens.

R 74 fol. 128vo 09-06-1638

Anthonis Martens geeft bij erfwiseling over aan Gerart Aerts, zijn zwager:
- land int Lielder 1 l.

 1-4. de Lielderssestraet
2. de koper
3. erfgn Jan Maes

Gerart draagt over aan Anthonis:           (akte fol. 129)
- land in de Loverbosch 1 l.

1. erfgn Gelden Gielis
2. de koper
3. de Loverboschwech
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4. Peter Jan Aert Teunis e.a. 
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R 74 fol. 129 09-06-1638
  

Willem Willems van Haubraken, mede namens zijn onm. kinderen, verkoopt aan
Gerart Aerts, zijn zwager:
- land aent Lielder ╜ l.

1. Jenneke - weduwe Frans Hanricx
2. erfgn Claude Ideleth
3. Daendel Selen van Bussel
4. Wouter Gevers

Belast met: 10 st./jr.

R 74 fol. 129 09-06-1638

Gerart Aerts draagt over aan Anthonis Martens, zijn zwager:
- land int Lielder 3 cops

 1-2. weduwe Frans Hanricx de Cremer
3. erfgn Anthonis Philipssen
4. erfgn Gerart Dirck - Dielis van Weert

Belast met: 10 st./jr, in een meerdere rente.   
- groes int Lielder          (akte fol. 129vo)

1. erfgn Anthonis Philipssen
2. erfgn Dirck Goortssen
3. erfgn Marcelis Peter Jacops
4. Lenaert Maes van Rest

Anthonis draagt over aan Gerart:            (akte fol. 129vo)
- groes int Lielder

1. erfgn Teunis Philipssen
2. erfgn Frans Hanricx
3. erfgn Seel Jacops
4. erfgn Gerart Dircx

R 74 fol. 129vo 09-06-1638

- Walraven Janssen - voor zichzelf - en
- Lambert Symons van Bon c.s. verkopen aan Aert Symons van Bon hun deel
in een afgebrande hofstad - in het Dorp

1. de straat
2. Jan Tijs Smidts
3. erfgn Marten Daendels
4. erfgn Willem Marcelis Peter Jacops

Belast met: ƒ 100,- aan de erfgn Jan Tielen.

R 74 fol. 130 14-06-1638

Cornelis Cornelissen - g.m. Goortien, dr Jan van Lyerop verkoopt aan Anthonis Canters:
- een obligatie van ƒ 400,-  t.l.v. wijlen Bruysten Isbouts - d.d. 22-3-1633.
Rente achterstand ƒ 24,-.

R 74 fol. 130 14-06-1638

Jan Cornelissen verkoopt aan zijn halfbroeder Cornelis Cornelissen:
- land int Lielder 2 l.

1. erfgn Henrick Peters
2. de koper
3. Anthonis Canters
4. de weg    
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- land ontrent de Meulen 1 l.
1. erfgn Huybert Jan Diepenbeecx
2. de koper
3. de weg
4. erfgn Gerart Dircx

Belast met: 100 daalder aan Merike Beckers te 's Bosch.

R 74 fol. 130vo 06-07-1638

Merie, dr wijlen Aert Laurenssen - g.m. Thomas Franssen is schuldig aan 
Peter, zn wijlen Dryes Wilborts - ƒ 90,-.
Marge: 15-4-1642 - Gelost door Thomas Franssen.

R 74 fol. 130vo 06-07-1638

Jan Joost Gerarts verkoopt aan Henrick Bernarts:
- groes achter Ostaden 4╜ l.

1. erfgn Willem van Beeck
 2-4. Jan Janssen

3. aen 'd acker aen
- land ter pl. v. 1 sestersaets 

1. 1. weduwe Jan Corstjaens
2. erfgn Frans Lomans
3. Henrick Bernarts
4. de Hoochstraet

- land de Strepen
            1-2-4. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck

3. de straat
Belast met: ƒ 300,- in een meerdere rente.

- ƒ 100,- welke resteert, de achterstel hierin zal door de koper 
            moeten worden voldaan.
De goederen van de koper - gelegen in het Dorp - zullen ontlast blijven van 
de t.o.v. de rente van ƒ 100,-.

R 74 fol 131 09-07-1638

Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Mathijs Janssen van de Zande.
- groes in den achtersten Pas 5 cops

1. Lijsken Jansen van der Zande
2. erfgn Peter Gielens
3. Anthonis Canters
4. de straat

De verkoop wordt gedaan om ƒ 100,- te lossen aan Angel, zuster van de ver-
koper.

R 74 fol. 131 09-07-1638      

Jan Anthonis Mennen - g.m. Catharina verkoopt aan Mathijs Janssen van der Zande:
- hooiwas in den achtersten Pas 5 cops.
Als Aert van de Sande van Engel "sijne geswoye" had gekocht en door Mathijs 
Jansse betaald aan Jan van Goch.
De "veste" heeft Aert Janssen van der Sande ontvangen.  
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R 74 fol. 131 09-07-1638

Mr. Mathijs van den Hove, schout, en Willem Geritssen - als momboiren van 
Peerken - weduwe Dirck Dircxen Duyssen - verkopen aan Jan Anthonis Mennen:
- huis en hof - in het Dorp

1. Heylken Spaengjaerts en 
   weduwe Mr. Jan Henricx
2. Jan Jan Slaets
3. erfgn Ideleth
4. de straat

R 74 fol. 131vo 11-07-1638

Aert Janssen Slaets is schuldig aan Jenneken - weduwe Peter Goort Sanders 
ƒ 100,- α 6%.
Marge: 1664 - Gelost - verder onleesbaar.

R 74 fol. 131vo 11-07-1638

Anthonis Henricx heeft bij erfwisseling overgedragen aan Aert Symons:
- huis, hof, hofstad, dries en campken - te Ostaden

 1-3. weduwe Philips Jan Peters
2. de straat
4. het drijfstraatje

Aert draagt over aan Anthonis:
- huis, hof en hofstad - in het Dorp

1. erfgn Huybert Jan Diepenbeecx
2. de H. Geest van Asten
3. erfgn Henrick Peters
4. de straat

R 74 fol. 131vo 23-07-1638

- Dielis Henricx Aerts - g.m. Lijntien, dr Jan Henrick Stricken,
- Jan Michielssen - g.m. Aleyt,
- Cornelis Peters - g.m. Merie.
Allen erfgenamen van wijlen Henrick Jan Henrick Stricken.
Zij verkopen aan Mathijs Jan Mathijs van de Cruys - g.m. Sophia Verlynden:
- groes/hooiveldje in de Haseldonck

 1-4. Dryes Thomas
2. Willem Geritssen
3. de cleyn Aa

"Mathijs coper v.s. gelooft midts desen dat hij het kint dat wijlen Hanrick
van Meyel hadde geproduceert vuytte schoot Sophia Verlynden nu sijne huys-
vrouwe in alsulcken vuegen sal onderhouden dat de voors. verkopers hiervan 
eeuwelijck daervan sijn en blijven ontlast enz. enz. 

R 74 fol. 132 23-07-1638

Mathijs Jan Mathijssen van de Cruys - g.m. Sophia verkoopt aan Cathalijn -
weduwe Joost Jan Willemssen:
- hooi/groesveldje in de Haseldonck

 1-3. Dryes Thomas
2. Willem Gerits
4. de cleyn Aa

112





R 74 fol. 132vo 31-07-1638

- Jacop, zn wijlen Andries Aerts Verschueren,
- Anthonis, zijn broeder,
- Philips Philips Aben - g.m. Maria
Zij verkopen aan Peter Michiel Colen 'd oude hun deel in de nagelaten goederen
van wijlen hun ouders in:
- huis, hof, hofstad - in het Dorp 

1. Anthonis Canters
2. Aert Teunis Verschueren
3. de Kerk van Asten
4. de straat

- beemd/groes int Root
1. erfgn Adriaen Lintermans
2. erfgn Symon van Bon
3. erfgn Frans Verlynden
4. de Rootssestraet

R 74 fol. 132vo 31-07-1638

- Peter Michiel Colen - voor een helft - en
- Jacop Dryes Verschueren,
- Philips Philips Aben - g.m. Maria Dryessen - voor de andere helft - verkopen
aan Anthonis Dryes Verschueren, hun broeder:
- een "erffbrieff" van ƒ 3,-/jr - t.l.v. Jan Henricx van den Berckven te
Someren en t.b.v. Peter Michiel Colen c.s. - Schepenen 's Bosch d.d. 2-4-1626.
[Gedaen] bij Anneken, dr Willem Marcelis de "tochte" daarin competerende -
d.d. 8-7-1637.

R 74 fol. 133 31-07-1638

Jacop en Anthonis, znn Dryes Verschueren verkopen aan Philips Philips Aben
hun deel in:
- land achter de erfgn Claude Ideleth

1. Peter Michiel Colen
2. Aert Teunis Verschueren
3. Frans Henrick Aerts
4. de straat

R 74 fol. 133vo 02-08-1638 

Laurens Willem Tijs en Jan Joosten - als momboiren van Aelken, onm. dr van
wijlen Jan Huybers - hebben verkocht aan Marten Selen - als momboir van 
Peter, zn wijlen Reynder Peters t.b.v. deze:
- een cijns van ƒ 3,-/jr.
Onderpand:
- land - de helft hiervan - te Ommel    geheel 5 l.  
  met de halve hofstad daarbij

1. Vreyns Willem Tijs
2. Jan Jacops de Zeger
3. de hoogh Loo - van Anthonis van Ruth 
4. de straat

- land 5 cops
 1-3. Anthonis van Ruth

2. weduwe Teunis Lijnen
4. Henrick Gevers - in de Galre

- groes te Ommel
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1. Jan Jacops
2. Henricx Gevers
3. de weg
4. Anthonis Canters

- groes te Ommel
1. Jan Jacops
2. Dirck Huybers
3. de weg
4. Anthonis Canters

Marge: 18-2-1642 - Aert Jan Aelbers namens Aelke, onm. dr. heeft de ƒ 50,- 
                   gelost aan Marten Selen.

R 74 fol. 133 03-08-1638

Jan Henricx heeft in belening gegeven aan Peter, zn wijlen Jan Aert Teeuws,
voor 4 jaar en voor ƒ 60,-.
- land int Lielder de helft van 1╜ l.

1. erfgn Anthonis Philipssen
2. Hanrick Jan Selen
3. Dirck Franssen
4. erfgn Marcelis Jacops  

R 74 fol. 133 19-08-1638

Meriken - g.g.m. Jan Joosten en dr van wijlen Peter Seel Peters - geass. met
Jan Martens - verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys:
- groes/hooiwas in de Stegen

            1-2-3. Anthonis Canters
4. weduwe Anthonis Verhyndert

R 74 fol. 133vo 19-08-1638

Evert Peters - g.m. Fyken, dr Sylvester Wilborts is schuldig aan Wilbort Syl-
vesters, zijn zwager - ƒ 500,- α 5╜%.
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R 74 fol. 133vo 01-09-1638

Meriken, dr wijlen Peter Seel Peters - en weduwe van Jan Joosten verkoopt aan
Joost Janssen:
- land ontrent de Pas

1. erfgn Jan Lambers Verrijt
 2-3. de weg

4. erfgn Mr. Jan Henrick Dielis
Belast met: 2 vat rogge/jr aan de Vicaryen.

R 74 fol. 134 06-09-1638

Lijsken - weduwe Jan Janssen Dijnen is schuldig aan Jan Janssen en Jan Aerts,
kerkmeesters en t.b.v. de Kerk - ƒ 52,50.

R 74 fol. 134 20-09-1638

- Mathijs Jan Tijssen van de Cruys - g.m. Sophia, dr Frans Verlynden - voor de
  helft - en
- Peter Michiel Colen, zijn mede-momboir, als momboiren van Frans onm. kind
  van Joost Franssen Verlynden - voor de andere helft.
Zij delen een, hen sinds 1628 competerend, stuk: 
- weygroes int Root 
1e lot: Mathijs

de Somerse zijde
1. het 2e lot
2. erfgn Jan Maes
3. Peter Michiel Colen
4. Mr. Mathijs van den Hove, schout

Marge: Dit perceel moet hebben het onm. kind Joost Verlynden, omdat het
       Mathijs Janssen abusievelijk was aangezet.
2e lot: Frans
- de zijde van het Dorp

1. het 1e lot
 2-3. de schout

4. Dirck Franssen
Marge: Dit perceel komt aan Mathijs Janssen.

R 74 fol. 134vo 20-09-1638

- Mathijs Janssen van de Cruys - g.m. Sophia - voor de helft - en
- Joost Cornelis Kemp - als momboir van de twee onm. kinderen, Lijsken en
  Cornelis - van Merie, dr Frans Verlynden - en wijlen Jan Cornelis - voor 
  de andere helft - delen enige percelen land.
1e lot: Mathijs
- land den Endepoel 2╜ l.  

1. Philips Willems
2. de H. Geest van Asten
3. de weg
4. het 2e lot

2e lot: de onm. kinderen 
- land 1 l.

1. de H. Geest v. Asten
2. Philips Philips Aben
3. Mathijs Jan van de Cruys
4. Aert Teunis Verschueren
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- land 1╜ l.
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1. Philips Willem Smidts
2. erfgn Jan Maes
3. de weg
4. erfgn Jan Anthonis Mennen

Zie ook de eerdere deling in 1638 tussen hen gedaan.

R 74 fol. 135 20-9-1638

- Mathijs Janssen van de Cruys - g.m. Sophia,
- Peter Michiel Colen en Frans Aert Vogels - als momboiren van het onm. kind 
  van Frans Joost Verlynden - en Geritken, dr Aert Vogels,
- Joost Cornelis Cemp - als momboir van de twee onm. kinderen van Jan Kemp -
  wijlen Marie Verlynden,
- Jan Mathijs Smidts - als momboir van het onm. kind van wijlen Henrick 
  Jacops van Aeyen.
Ieder voor ╝e deel erfgenaam van wijlen Barbara - weduwe Frans Verlynden, hun
moeder en grootmoeder.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Mathijs
- het tweede deel in de bempt achter het Sloot van Asten.

1. het 4e lot
2. het 2e lot
3. de cleyn Aa
4. Jan Frans Dielis

- land - het ╝e deel - in de Heesackers
1. het 4e lot
2. het 2e lot
3. de weg
4. erfgn Mathijs Tijssen    

- land - het ╝e deel - tusschen de beyde wegen - bij het Dorp
1. erfgn Jacop Fabri
2. het 3e lot

 3-4. de wegen
Barbara heeft deze goederen verkregen bij deling d.d. 17-3-1628.
Belast met: 16 vat rogge/jr in een meerdere rente van 27 vat/jr (aan het
            Convent van Ommel ??) 

- 1 daalder/jr aan de H. Geest van Asten.
- 10 stuiver/jr aan de Vicarye van Asten.
- 3 gl./jr aan het St. Loyen-altaar in de Kerk van Asten.

Marge: Mathijs Janssen is aangedeeld [.1] vat min 1 cop uit de pacht van 
       27 vat.
       1 gl./jr aan de erfgn van Berckel in een meerdere pacht.
       6 gl./jr aan Roelandt van der Lynden.
       15 st./jr aan St. Loyen-altaar in de Kerk van Asten.
2e lot: Frans onm. kind Frans Joosten
- het ╝e deel van een bempt achter het Sloot van Asten.

1. het 1e lot
2. het 3e lot
3. de cleyn Aa
4. erfgn Barbara Verlynden

- land - het ╝e deel - in de Hoefackers
1. het 1e lot
2. het 2e lot
3. de weg
4. erfgn Mathijs Thijssen
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- land - het ╝e deel - ontrent de Kerck
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1. het 3e lot
2. het 4e lot

Belast met: 7 vat rogge/jr, uit een meerdere pacht, aan het Convent van Ommel.
- 18 gl. 15 st./jr aan Roeloff van der Lynden.
- 1 gl./jr aan de erfgn Rutger van Berckel.
- 16 st./jr aan het St. Eloy-altaar in de Kerk van Asten.
- 2╜ st./jr aan de Vicaryen.

3e lot: Lijsken en Cornelis onm. kn Jan Kemp
- het ╝e deel van een bempt achter 't Sloot.

1. het 2e lot
2. Hanrick Grotens
3. de Aa
4. erfgn Barbara Verlynden

- land - het ╝e deel - opte Heesackers
1. het 2e lot
2. weduwe Jan Beckers
3. de weg
4. erfgn Mathijs Tijssen

- land - het ╝e deel - ontrent de Kerck
1. het 1e lot
2. het 2e lot

              3-4. de weg
Belast met: [9 vat min 1 cop rogge/jr] uit een meerdere pacht aan het Convent

  van Ommel.
- 1 gl.jr aan de erfgn Rutger van Berckel.
- 15 st./jr aan St. Eloy-altaar.
- 2╜ st./jr aan de Vicarye.

4e lot: het onm. kind Hanrick Jacops van Aeyen.
- het ╝e deel van een beempt achter het Sloodt van Asten.

1. Heer Floris de Merode - Heer van Asten
2. het 1e lot
3. de clijn Aa
4. Jan Franssen

- land - het ╝e deel - opte Heesackers
1. het 1e lot
2. Peter Jan Aerts Teeuws       
3. de weg
4. erfgn Mathijs Tijssen

- land - het ╝e deel - ontrent de Kerck
1. het 2e lot
2. de onm. kinderen van Aert Dryes

Belast met: 4 vat rogge/jr, in een meerdere pacht, aan het Convent van Ommel.
- 1 gl./jr aan de erfgn Rutger van Berckel.
- 15 st./jr aan St. Eloy-altaar in de Kerk van Asten.
- 2╜ st./jr aan de Vicaryen.

R 74 fol. 136vo 24-09-1638

Jan Janssen - g.m. Jenneken, dr wijlen Joost Hoeffmans verkoopt aan Anthonis
Jelis - g.m. Meriken - weduwe Joost Joosten van den Eynden zijn deel in de 
goederen hem aangekomen bij overlijden van Jan Joosten van den Eynden.
Jan Janssen, verkoper, zal tussen nu en "daerthienmisse" e.k. aan Anthonis
Jelis ƒ 20,- betalen en dat daarmee alles geliquideert is.
2-7-1640 - Voldaan.
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R 33 - 52 01-10-1638  dag en maand fictief.    1/4

Jan Walraven - g.m. Catharina Mathijs Joosten, aanlegger.
- contra
Jan Anthonis Mennen, verweerder.
o.a. 
 6. Aanlegger ontkend niet dat zijn vrouws vader de koe van verweerder heeft
    gekocht voor 24 gl. 15 st. 
    De obligatie is "inden quaeden tijt van de groote peste ende brant"
    verloren geraakt.
10. De koop is gedaan t.h.v. wijlen Flips Coolen.
11. "Ende en is nyet vrempt dat wijlen Gelden Gielis, schepenen, deselve ge-
    loften oft yemant anders soude moghen geschreven hebben (en verclaert nyet       beters te weten ofte 
Gelden heeft selve geschreven) soo den selven Gielis        als schepenen in absentie en oock in presentie 
des secretaris dickels was
    schrijvende daervan hij deen ten prothocolle overdroegh ende dander onder
    hem behieldt ofte aende partijen tgeschrift overleverden.       

16-10-1638 2/4
"Van dat den suppliant seeght te hebben getelt aen requirant de somme van 24 gl. Soo de naem off woordt van 
suppliant ende requirant een is, heeft alsoo den suppliant aen sijn selven getelt 24 gl. Daertoe seeght hij 
dat den requirant 
die genooten heeft".
"Welcke te segghen is: Hij heeft tgelt getelt vuyt sijn rechterhandt aen sijn
slinckerhandt".   

10-11-1638 3/4
11. De "gelofte" was van 11 jan. 1635.
12. Welke "gelofte" van 24 gl. Mathijs Joosten, suppliants schoonvader op 
    27 sept. 1635 voor schepenen heeft overgegeven aan Gerart Dircx, die dus
    van de 24 gl. "heer en meester" is geworden.

14-11-1638 4/4 
Aanlegger laat weten dat de quitantie maar te voorschijn moet komen.

 
R 74 fol. 136vo 08-10-1638

Wilbort zn wijlen Daniel Selen van Bussel verkoopt aan Jan Jacop Jan Gerarts
- g.m. Joostien Daendels , zijn zwager, zijn deel in de goederen op Heusden
gelegen t.w. in"
- huis, hof, land, groes enz.
gekomen van Marcelis Daendels - g.g.m. Marie, dr Frans Timmermans.
Overeengekomen is dat de verkoper de boekweit, op het land staande, dit jaar
zal mogen oogsten en behouden.
De dorpslasten, voor dit jaar, zal hij moeten voldoen over de gehele goederen.
De koper zal nog ƒ 50,- betalen.

R 74 fol. 137vo 08-10-1638

- Jan Aert Berckers,
- Aert Aert Berckers,
- Dryes Henricx Joachims - g.m. Peercken Aert Berckers,
- Jan, onm. zoon Willem Aert Berckers.
Allen erven van wijlen Claes van Brey - voor de helft.
Zij verkopen aan Wilbrord Hanrick Stouwen hun deel in:
- land aen het hoge IJnd - aen den Bosch
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gekomen van de gemeente
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              1-3. de gemeente
2. de koper
4. erfgn Anthonis van Rudth    

R 74 fol. 137 09-10-1638

Sophia, dr Evert Peters is overeengekomen met de erfgn Henrick Peters aangaande
de huur van het huis waarin zij gewoond heeft.
Zij zal "kersmisse" 1638 de som van 5 rijksdaalders betalen.
Marge: 25-9-1639 voldaan.

R 74 fol 137 09-10-1638

- Joost Joost Joost Roeffs - g.m. Peerken, dr Joost Peters - en
- Jan Aerts - g.m. Lijntien, dr Joost Peters.
Zij verkopen aan Evert Janssen:
- land de Streep - in Vosselen

1. Jacop Dirck Coppens
 2-3. erfgn Tijs Franssen

4. Peter Dircx

R 74 fol. 137vo 09-10-1638

Evert Janssen - g.m. Engelken, dr Joost Peters verkoopt aan Joost Joost Roeffs,
zijn zwager, zijn deel in:
- huis, hofstad, schuur en schop - in het Dorp

            1-2-4. de straat
3. Joost Jan Isermans   

Koopsom: ƒ 200,- α 5%.
Marge: Gelost 3-1-1644.

R 74 fol. 138 18-10-1638

Wilbort Jan Selen en Dryes Thomas Dryes - als momboiren van Jenneken, onm. dr
wijlen Daendel Selen van Bussel verkopen aan Jan Jacop Jan Gerarts - g.m. 
Joostien Daendel Selen van Bussel haar deel in:
- huis, hof, land, groes enz - te Heusden
Gekomen van wijlen Seel Daendels, haar broeder, door overlijden van Merie, dr
Frans Timmermans, zijn vrouw.

Koopsom: ƒ 50,-.

R 74 fol. 74 18-10-1638

- Wilbort Daendel Selen van Bussel,
- Jan Jacops - g.m. Joostien Daendel Selen van Busssel,
- Wilbort Jan Selen en Dryes Thomas Dryes - als momboiren van Jenneken Daendel
  Selen van Bussel.
Zij verdelen als kinderen en erven van wijlen Daendel, zijn nagelaten goederen.
1e lot: Wilbord
- huis, hof, hofstad - in de Wolsberch      

1. Frans Lambers
2. Dryes Thomas
3. Peter Henrick Vreynssen
4. de straat

- land in de Wolsberch 40 r.
1. Jan Peters van Haubraken
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2. Dryes Thomas
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3. Henrick Jan Selen
4. Frans Lambers

- land den Haubraecxenacker 44 r.
- land den achersten Willichacker -

           aent Lielder           14 r.
1. Dryes Thomas

- land den Grunenacker - aen de Wolsberch      2 l.   4╜ r.
1. Dryes Thomas

- land aen de Vrande      1 l.
1. de H. Geest
2. weduwe Daendel Colen
3. de Loverboschwech

- groes in de Haeseldonck
 1-2. Peter Janssen van Haubraken

3. erfgn Joost Jan Willems
4. de delers

- hooiveldje int Lielder
1. Dryes Thomas
2. erfgn Tijs Franssen
3. erfgn Marcelis van Heuchten

- de helft van het Lanckvelt - in den Haeseldonck
1. Heer Peter Hermens
2. Dryes Thomas
3. de Aa
4. Dirck Franssen

Belast met: 100 daalder aan Arien van Engelen te 's Bosch.
- 21 st. 1 ort/jr uit een meerdere rente aan Jr. ..... te Baexen.
- 1 daalder/jr aan Marcelis 's Herincx - in een meerdere rente.
- 125 gulden aan de erfgn Jan Willem van Heuchten.
- 1 vat rogge/jr aan Marcelis 's Herincx te (Eyndhoven).

2e lot: Jan Jacops
- land op de Loverbosch      2 l.

1. Dryes Thomas
2. Philips Willems
3. de Loverboschwech
4. de delers

- land 3 cops.
1. de H. Geest van Asten
2. het 3e lot
3. de Loverboschwech
4. erfgn Jacop Fabri

- land - de helft van - de Willichacker - aen de straet
1. Dryes Thomas
2. erfgn Michiel Colen e.a. 
3. de straat
4. de delers

- de helft van het Eeuselvelt - int Lielder     
1. erfgn Seel Jacops
2. het 3e lot
3. Dryes Thomas
4. Hanrick Jan Selen

- land int Lielder
1. Dryes Thomas

 2-4. Hanrick Jan Selen
3. erfgn Jan Maes

- groes het Toemaetveltje - in de Haeseldonck 
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1. Peter Henrick Vreynssen
2. Hanrick Jan Selen
3. Peter Janssen van Haubraken

   4. Dryes Thomas
Belast met: ƒ 100, - aan de erfgn Gerart Dircx.

- ƒ  25,- tot betaling van achterstallige pachten.
- 1 vat rogge/jr aan Marcelis 's Herincx te Eyndhoven.  

3e lot: Jenneken Daendel Selen
- land den Gruenacker      2 l.

1. erfgn Jacop Fabri
2. het 1e lot
3. Philips Willems
4. Peter Janssen van Haubraken

- land - de helft van      1╜ l.
1. Dryes Thomas
2. het 2e lot
3. de Loverboschwech
4. erfgn Jacop Fabri

- de helft van de Willichacker 
1. Dryes Thomas
2. erfgn Claude Ideleth e.a. 
3. Hanrick Jan Selen
4. het 4e lot

- de helft van het Eeusselvelt - int Lyelder
 1-3. Hendrick Jan Selen

2. het 2e lot
4. Dryes Thomas

- groes in de Haeseldonck
 1-2. Peter Janssen van Haubraken

3. Dirck Franssen
4. het 1e lot

- de helft van de lange bempt in de Haeseldonck
1. [    ] Peter Henens
2. Dryes Thomas
3. de Aa
4. Dirck Franssen

Belast met: ƒ 125,- aan de Kerk van Asten.
- 24 st. 1 ort/jr, in een meerdere rente, aan de H. Geest van Asten.

R 74 fol. 141 21-10-1638

Jan Walravens heeft bij belening overgedragen aan Jan Janssen:
- weiveld in de Steghen

1. Teunis Canters
2. erfgn Claude Ideleth
3. de straat
4. Peter Peter Gielens

Te lossen na 3 jaar en binnen 6 jaar α ƒ 25,-.

R 74 fol. 140 30-10-1638

Peter Janssen van Haubraken verkoopt aan Mr. Anthonis Canters:
- land ten eynde den dries des vercopers ╜ l.

                  te Ommel
1. de koper
2. erfgn Jan van Rest
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3. erfgn Jacop Aerts
4. het Broeck

Hij verkoopt aan Aert Jan Aelbers:
- landgroes den Oudenhoff - te Ommel 2 l.

 1-3. erfgn Gerart Henricx van Helmont
2. erfgn Jacop Aerts
4. de gemeente

- land den Haeck 5 cops.
1. de koper
2. erfgn Jan van Rest
3. erfgn Jacop Aerts
4. de weg

R 74 fol. 140 30-10-1638

Aert Jan Aelbers neemt de momboirije op zich van Joost zoon Dirck Joosten, 
onmondig zijnde.
Ook Willem Joosten neemt dat aan.

R 74 fol. 140 30-10-1638

- Claes Hanricx - g.m. Lijske, dr Jan Lambers,
- Joost, onm. zoon wijlen Dirck Joosten - en wijlen Frensken Jan Lambers -
met zijn momboiren.
Ieder voor de helft erfgenaam van de goederen van wijlen Jan Lambers en even-
eens van die van hun grootvader wijlen Jacop Aerts van de Cruys.
Zij delen die goederen.
1e lot: Claes Hanricx - g.m. Jenneke (sic !!)
- het groot huis en hof van Jan de Snijer

 1-3. het Clooster van Ommel
         2. de straat        

4. Michiel Jacops
- een huiske met "plack" en hof - te Ommel

            1-2-4. de gemeente  
3. Philips van Heuchten

- land den Graftacker - te Ommel
1. Reynder Peter Nauwen
2. erfgn Teunis van Rudth
3. erfgn Frans van Rudth
4. den [zester kercke]

- land het Delleke
 1-3. Anthoni Canters

2. de weg
4. erfgn Gerart Henricx van Helmont 

- de helft van het Nyeuwvelt - langs op te delen
 1-3. de gemeente

2. Joost Dirck Joosten
4. erfgn Peter Mennen

- de helft van de Nyeuwenhoff - langs door te delen
1. Michiel Jacops
2. Joost Dirck Joosten
3. Aert Jan Aelbers
4. erfgn Henrick Horckmans

- land - de helft van - de Swartenberch - te Ommel
 1-3. 't Convent te Ommel

2. Joost Dirck Joosten
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4. Dryes Reynders van Ruth
Belast met: 1 negenmanneken/jr op het boek van Helmont - uit de Grachtacker.
2e lot: Joost
- een huiske en de "placke" daarbij - te Ommel

 1-4. Michiel Jacops
2. Aert Jan Aelbers
3. de straat

- nog een huiske, genaamd: de Kreytenburch - te Ommel
1. Michiel Jacops
2. erfgn Teunis Janssen Verrijt
3. de straat
4. erfgn Tielen van Rudth

- een hof achter de erfgn Heer Geraerts van Brey  
 1-3. Mr. Anthonis Canters

- land den Kolckacker
1. Mr. Anthonis Canters
2. den Busscherpat
3. erfgn Jan Peter Willems

- land - de helft in de nyeuw Erff
1. erfgn Tijs Mennen
2. Claes Hanricx
3. erfgn Peter Mennen
4. de gemeente

- land - de helft van den Swartenberch - te Ommel
 1-3. 't Convent van Ommel

2. het 1e lot
4. Andryes Reynders van Rudth

- de helft van den Oudenhoff
1. Aert Jan Aelbers

- land te Ommel 1 cops.
1. Aert Jan Aelbers

 2-3. Geraert Henricx van Helmont
4. 't Broeck

Belast met: 1 negenmanneken/jr cijns.

R 74 fol. 141vo 06-11-1638  

- Walraven Janssen - g.m. Christina van Bon,
- Aert Symons van Bon,
- Jan Symons van Bon,
- Lambert Symons van Bon.
Zij verkopen aan Willem Dircx, vorster.
- land/eeussel de Snijderscamp - int Root

1. erfgn Gerart Dircx
2. Peter Michiel Colen 'd oude
3. erfgn Jan Jelis Smolders -

      de Kerk van Asten - en
   Dirck Franssen
4. de Rootssestraet

Belast met: twee [    ] cijns van de grond.
- 2 vat rogge/jr aan Lenart Damen te Helmont.
- 1 kan olie/jr aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 713,- ofwel de rente die in de panden staat.
R 74 fol. 143 12-11-1638

Jan Gerartssen van der Herck verkoopt aan Anthonis Canters:
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- drie "erffrentebrieven" van wijlen Anthonis Dryes Reynders -
t.l.v. de goederen gelegen te Ommel t.w.:
- ΘΘn van ƒ 6,50/jr - d.d. 23-5-1615 - schepenen Helmont.
- ΘΘn van ƒ 6,50/jr - d.d.  9-7-1615 - idem.
- ΘΘn van ƒ 9,75/jr - d.d. 28-4-1612 - idem.   
 
R 74 fol. 141vo 22-11-1638

- Jan Stercken - g.m. Meriken, dr wijlen Peter Gielens - te Helden - mede
  namens:
- Peter Peter Gielens, zijn zwager.
Zij verkopen aan Jan Janssen:
- groes/wei in de Stegen 2 l. 1╜ r. 5 v.

1. erfgn Claude Ideleth 
2. de Loop en Thomas Canters
3. Jan Walraven
4. erfgn Goossen de Smidt

   

R 74 fol. 142 22-11-1638

Jan Walraven Janssen - g.m. Cathalijn, dr Mathijs Joosten verkoopt aan Mathijs
Janssen:
- groes/wei in de Stegen - zijnde de helft van het in vorige akte

     genoemde stuk.
1. erfgn Claude Ideleth
2. Anthonis Canters en de Schauwloop
3. Jan Janssen   
4. de straat

- een coolkempken in de Stegen
1. de straat
2. Tonis Canters
3. ....  Canters
4. erfgn Jan Maes

R 74 fol. 142 24-11-1638

Marten zn wijlen Jan Martens van Rudth verkoopt aan Andries Marcelissen, zijn
zwager, de goederen hem aangekomen van zijn vrouw t.w.:
- land, groes, hei, wei - op Voordeldonck aan het Rinckvelt.
Belast met: ƒ 200,- aan het Clooster te Boxtel.

R 74 fol 142vo 24-1-1638

Andries Marcelissen verkoopt aan Jan Martens van Rudth, zijn zwager:
- een cijns van - ƒ 200,- α 5%.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad, land enz. - aan het Rinckvelt 4 l.

 1-3. Willem Jan Aelbers
        2. Jan Marcelis     4. de straat

- zijn verdere goederen
Marge: 8-12-1641 - Jan Teunis Henens en zijn mede-erfgn zijn voor hun ╝e deel
                   van de voors. cijns voldaan.
      14-12-1642 - Andryes Henrick Joachims is voor zijn 3/4e deel voldaan.
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R 74 fol. 142vo 24-11-1638

Andries Marcelissen verkoopt aan Jan Martens van Rudth:
- groes aen den Berckgraeff - aen Voordeldonck

1. erfgn Jan Henricx
2. erfgn .....
3. Wilbert Jans
4. de gemeente

Marge: "Meriken Selen bekent mits dezen uyt handen van Andries Marcelissen
       ƒ 100,- ontfangen te hebben, sijnde de hellichte van de rente van 
       ƒ 200,- hier bevoorens gelooft aen Jan Martens, overleden man van
       Meriken voors.    
       Ende want de ander hellichte hier bevoorens oock sijn gequeten consen-
       teer oversulcx in volle cassatie enz. enz. - 24-12-1653.

R 74 fol. 142vo 24-11-1638

Jan Vreynssen verkoopt aan Abraham Lomans:
- huis, schop en boomgaard - te Heusden.
Gekomen van wijlen Willem en Emken Verdijsseldonck.

1. de koper
 2-3. de straat

4. erfgn Goort Hercx
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R 75 fol. 1 07-01-1639

President: Anthonis Canters.
Schepenen: Wilbort Joosten van Bussel,

      - Dirck Jan Goortssen,
      - Dirck Franssen,
      - Peter Michiel Franssen,
      - Henrick Peter Baeckermans, 
      - Henrick Geven.

            Secretaris: Volders. 

R 75 fol. 1 07-01-1639

Marten Selen verkoopt aan Willem Joost Luyten:
- land opte gemeyn Beeck 1╜ l.

 1-3. de gemeyn Beeck
2. Jan Jan Selen
4. erfgn Dirck Bertens

R 75 fol. 07-01-1639

Willem Joost Luyten heeft in "erfwisseling" overgedragen aan Hanrick Janssen
en zijn zoon Peter Hanricx:
- land opte Beeck 1╜ l.

 1-3. de gemeyn Beeck
2. Jan Jan Selen
4. erfgn Dirck Bertens

- land/groes met het huiske daarop
 1-3. de straat

2. erfgn Hanrick van Bussel
4. Teunis Pauwels

Hanrick Janssen en zijn zoon Peter Hanricx geven bij "erfwisseling" over aan
Willem Joost Luyten:
- land - met het land daarachter gelegen 3 l.

1. erfgn Tomas Jan Jelis
 2-3. erfgn Joost Frans Dielis
   4. de gemeente

Het "eyckenhoudt" zal er op mogen blijven staan t.b.v. Willem Joosten. M.u.v.
vier eiken welke gereserveerd worden en nog twee jaar mogen blijven staan.

R 75 fol. 1vo 07-01-1639

Goort Joost Luyten - g.m. Oeyken, dr Jacop Verdijsseldonck ziet af van "alsulc-
ken versterff" als hem zou toekomen bij "doodt en afflijvicheyt" van Jacop
Verdijsseldonck.
M.u.v. - de bempt achter de Diesdonck - welke Oeyken bij haar huwelijk heeft
ingebracht.

R 75 fol. 1vo 07-01-1639

- Marten Selen - voor de helft - en
- Luycas Janssen - g.m. Jenneken - de andere helft.
Zij verkopen Marcelis Peter Schepers:
- dries/groes 't Lanckhoudt - aen den Dijck 3 l. 7 r.

1. Mr. Peter Selen
2. Thomas [      ] 
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         3. de koper       4. Geeff Willem Martens
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R 74 fol. 2 19-01-1639

Mr. Anthoni Danneels heeft bij evictie, en na voldaan te hebben aan alle voor-
waarden, verkocht aan Peter Henrickx:
- land den Stootboom  
Verkoper is dit aangekomen volgens constitutiebrief d.d. 26-9-1622.
De "reengenoten" van het voors. stuk staan in de brief vermeld.

R 33 - 52 20-01-1639       1/2

Jan Jacobs, aanlegger           Zie ook: R 1635 - 08-03-1635 - pag. 168. 
- contra
Hendrick Jan Tijssen, gedaagde 

Antwoord op "reproche" van 22-9-1638.
o.a. 
11. Het testament is gemaakt voor goede getuigen en door de pastoor "een loff-
    weerdich man en extreem geleert sijnde" geschreven t.h.v. de testateur.
17. Jan Goyarts Scauten was present toen die gedaagden die weduwe van Jan 
    Thijssen kwamen overvallen en dreigden terstond al haar "meublen" uit het
    huis te halen als zij niet direct met hen wilde akkorderen.
18. En zoals Peter Cocx nog heeft verklaart: Dat hij zelf, direct nadat hij was 
    thuis gekomen de weduwe en andere personen heeft horen "claghen" en "ver-
    wonderende" over de overval op de weduwe door gedaagden met assistentie van 
    Anthonis Canters, president.
19. Onder dwang heeft de weduwe de brieven direct "uytgelanght" en deze zijn 
    dus in het akkoord "nulliter"      
28. In Asten is altijd "gecostumeert" volgens de "costuymen van Cuyck".
    "Dat soo wanneer man off wijff comt te overlijden, die hellicht van de
    goederen die kinderen is competerende  ende de lancxtlevende is gehouden         sijn kinderen de 
hellicht terstonts te bewijsen oft uytdeylen ende mette
    ander hellicht magh den lancxtlevende doen sijnen eyghen vrijen wille" 

27-01-1639 2/2
Notulen en verbalen gehouden in de onbeslechte zaak, hangende vor schepenen
alhier, tussen:
Marie - weduwe Jan Jan Tijs Philips en Peter Henrick Isbouts, aanleggers
- en
Henrick Jan Tijssen c.s. 
           Fragment - kennelijk wordt de zaak afgesloten.

R 75 fol. 2 21-01-1639

Jan Martens verkoopt aan zijn broer Andries zijn 1/3e deel in een kapitaal van 
ƒ 150,- die wijlen zijn moeder "geloft" heeft aan Geraert van de Wiel te 
's Bosch - t.l.v. de ouderlijke goederen op Heusden.
Alsnog een som van ƒ 40,- staande aan Pauwels Peters - g.m. Merie Goort Horck -
schepenen Asten.
 
R 75 fol. 2vo 21-01-1639

Mr. Anthoni Canters verkoopt aan Lenart Jacops:
- land en groes in de Vorck - aen Voordeldonck       10 l.

 1-3. Hanrick Baeckermans
          2. de weg           4. erfgn Jan Jan Stouten

Belast met: 14 vat en 1 cop rogge/jr aan de H. Geest van asten.
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- 1╜ vat [    ] en 1 gl./jr aan de Kerk van Asten.
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R 75 fol. 2vo 21-01-1639

Lenart Jacops verkoopt aan Mr. Anthoni Canters:
- een cijns van - ƒ 300,- α 5%.   
E.e.a. om de koop uit voorstaande akte te voldoen.
Marge: 23-12-1642 voldaan.

R 75 fol. 21 22-01-1639

Henrick Jan Selen is schuldig aan Joost Isbouts [27 gl.] 12 st.
Naschrift: Gelost - 23-1-1640 

R 75 fol. 3 23-01-1639

- Jan Jan Mennen - g.g.m. Cathalijn Jan Seelkens - en
- Jan Marcelis Janssen - mede namens andere - als erfgenamen van wijlen Wil-
bord Celens - verkopen aan Willem Joost Goris - g.m. Cathalijn, dr Jacop 
Jacops Verdijsseldonck:
- een rentebrief van ƒ 3,-/jr - staande op de onderpanden van Jacop Verdijsseldonck te Astappen - brief d.d. 
22-4-1598.
Te lossen met ƒ 40,-.

R 75 fol. 3 26-01-1638

Jan Willem Tijs is schuldig aan Marten Marcelissen en Frans Tijs Willems - als
momboiren van de onm. kinderen van wijlen Reynder Peter Nouwen - ƒ 50, - α 6%.
Marge: Gelost 18-2-1642.

R 75 fol. 3 26-01-1639

Wilbort zn wijlen Daniel Selen van Bussel is schuldig aan Frans Tijs Willems -
als momboir van de twee onm. kinderen van Jan Jan Evers - ƒ 125,- α 6%.
Marge: 6-12-1642 - Gelost door Wilbort Daendels.

R 75 fol. 3vo 26-01-1639

Thomas Aert Berckers - als momboir van het onm. kind van wijlen Willem Aert 
Berckers - is schuldig aan Frans Tijs Willems - ƒ 50,- α 6%. wegens "erffcoop"
t.b.v. het onm. kind.
Marge: 27-1-1652 - Frans Willem Aert Berckers stemt toe in cassatie.

R 75 fol. 3vo 28-01-1652

Peter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Cornelis Cornelissen:
- een hofstad aan de Poel

1. erfgn Hanrick van Meyl 
 2-3. de straat

4. Aert Jan Slaets
Belast met: 1 st./jr cijns.

R 75 fol. 3vo 26-01-1639

Aert Symons van Bon is schuldig aan Joostken, onm. dochter van Jan Janssen -
ƒ 50,- α 6%.
Marge: Frans Janssen - g.m. Joostken Janssen stemt toe in casatie - 17-9-1646.
R 75 fol. 4 31-01-1639
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- Lijsken - weduwe Joost Roeffs,
- Joost Joost Roeffs - en
- Huybert van der Schouwen - g.m. Cathalijn Joost Roeffs.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Joost Roeffs - in de Stegen.
1e lot: Lijsken
- weigroes en een campke land

1. erfgn Glaudi Ideleth
2. Hanrick Dielis Hanricx
3. de straat
4. erfgn Jan Hanrick Stricken

- land opten Hencxt - ontrent den Haegeleyck
1. Jan Janssen
2. 't Klooster van Ommel
3. de straat
4. der Pastoryelandt

Belast met: ƒ 50,-.
2e lot: Joost
- land 't Beughsken - ontrent het Haegelcruys

1. Jan Janssen e.a. 
2. Tijs Thomas van Rudth

 3-4. de wegen
- land in de Stegen 1 l.

1. Jan Janssen e.a. 
2. het 3e lot
3. den Schauwloop
4. erfgn Jan H. Stricken

3e lot: Huybert
- land aen den Ommelssepadt

1. Jan Janssen
2. den Ommelssenpadt

 3-4. Jan Janssen e.a. 
- hooiwas 1 l.

1. het 1e lot
2. Jan Janssen
3. de Schauwloop
4. erfgn Jan H. Stricken

R 75 fol. 4vo 31-01-1639

Lijsken - weduwe Joost Roeffs verkoopt aan Jan Janssen:
- weigroes

1. erfgn Glaudi Ideleth
2. Hanrick Dielis (Hanricx)
3. de straat
4. erfgn Jan H. Stricken

R 75 fol. 5 31-01-1639

- Dielis Hanrick Aerts - g.m. Catalijn,
- Cornelis Peters - g.m. Merie, dr Jan Hanrick Stricken,
- Jan Michielssen - g.m. Aelken.
Allen erfgenamen van wijlen Jan Hanrick Stricken.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Dielis
- de voorste kamer van het huis - in de Stegen, hetwelk in de lente moet 
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  worden geruimd. Het blijft in gebruik van Cornelis Peters.
- land het Aelscoortjen met het beemptien

daer ten eynde aen gelegen - in de
Stegen.

1. het Clooster van Ommel
2. Jan Walravens
3. de delers
4. de straat

- land in den Creyenstart 1 l. 7╜ r.
 1-3. het Convent van Ommel

2. de delers
4. de verkrijger   

- land in den Creyenstart 1 l. 32 r.
1. het 3e lot
2. het 1e lot

 3-4. de delers
- in den Creyenstart 1 l.

1. Hans Walravens
2. het 3e lot
3. Hanrick Vreynssen
4. het 1e lot

- land - 1/3e deel in de Clampenberch
1. Gheeff Gijsbers en Tijs van Rudth

 2-4. Jan Michielssen
3. de gemeente

- 1/3e deel - het middelste - in de Nyeuwe Erffve
- akker

1. Hanrick Vreynssen
2. erfgn Tijs Franssen
3. de straat
4. Peter Tonis Lomans e.a. 

- 1/33 deel in het Eeusselvelt
1. Peter Tonis Lomans
2. de delers
3. Gevart Gijsbers
4. Hanrick Vreynssen

- het middelste 1/3e deel van een hooiveld - in de Bleeck
- 1/3e deel van een hooiveld - de voorste Bleeck - de zijde van de Loop.

1. Hanrick Jan Selen  
- een dries

1. weduwe Teunis Verhyndert
2. Jan Michielssen
3. de ontvanger
4. Jan Janssen en weduwe Roeloff Dircx

- 1/3e deel in Boesschitsvelt
1. het 3e lot
3. de Koeystraet
2. Peter van Rudth

- groes int Boesschitsvelt
1. Jan Michiels
2. het 3e lot

2e lot: Jan
- land en groes in den Boesschotssecamp - neffen de schuer

1. Teunis Vreynssen
 2-3. de verkrijger

4. de straat
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- land Creyenstert 1 l. 1 cops.
 1-3. 't Convent van Ommel 

2. het 3e lot
4. 't Creyestartsbemptien

- land int voorste van de Creyenstart 1 l.  
1. Jan Walravens

 2-3. het 1e lot
4. de straat

- land en groes met den drieskant - den hogen Dryes
1. Hanrick Vreynssen
2. erfgn Tijs Franssen
3. Tijs Thomas van Rudth
4. Jan Teunis Verhyndert

- 1/3e deel - het middelste - in de Clampenbergh
- 1/3e deel in de Nyeuwe Erffve

1. de zijde naast de straat en de wal
2. het 1e lot

- 1/3e deel int Eeussel - neffen de Koeystraet
1. het 3e lot

- 13e deel van Guytjensbleeck
1. erfgn Jan Maes
2. het 1e lot

- het middelste deel van de voorste Bleeck
- het middelste 1/3e deel - in den Dryes
- het Creyenstertbeemptien
         met recht van "wegen" over het middelste beemdje
- de halve hofstad - de zijde naast Boesschit
- groes het Boesschitsveltje achter den hof 1 l.

 1-3. de verkrijger
2. Peter Teunis Lomans
4. het 3e lot

- groes den Hekelersvelt
 1-3. Peter van Rudth

2. het 1e lot
4. erfgn Teunis Verhyndert

3e lot: Cornelis
- land in den Kreyenstert 1 l. 7╜ r.

1. het 1e lot
2. het 2e lot
3. 't Convent van Ommel
4. 't Creyenstertskampke

- land in den Creyenstart 1 l.
            1-2-3. de verkrijger

4. Hanrick Vreynssen
- 1/3e deel in de Clampenbergh

1. het 1e lot
- 1/3e deel in de nyeuwe Erffve

1. erfgn Teunis Verhyndert
2. het 1e lot

- het middelste deel van het Eeussel
 1-2. de delers

- 1/3e deel van Guytiensbleeck
1. Marten Jan Martens van Rudth  
2. het 1e lot

- het achterste deel van de dries bij Dielis Henricx
- groes in de Stegen - achter den hoff 3 cops
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- 1/3e deel van het Heekelersvelt - het midden
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R 75 fol. 68 31-01-1639

Peter Janssen van Haubraken verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys:
- land de hoge Loo - te Ommel

1.  
2. erfgn Berbel Goorts
3. Laurens Willem Tijs
4. de weg

R 75 fol. 68vo 31-01-1639

Jan Willem Tijs verkoopt aan Jan Anthonis Canters:
- land 'd Espen - te Ommel

            1-2-4. de koper
3. erfgn Tijs Willems

  
R 75 fol. 7vo 01-02-1639

Jan Peters van Haubraken verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys:
- land den hogen Loo

1. Vreyns Willem Tijs
2. de weg

R 75 fol. 7vo 01-02-1639

Laurens Volders, secretaris, verkoopt aan Mathijs Thomas van Rudth:
- hooibeemdje in de Stegen 2 l. min 2 r. 

1. Anthonis Canters, Henrick Vreynssen e.a. 
2. de loop en Willems Joachims
3. Dielis Henricx
4. de koper

R 75 fol. 8 01-02-1639

Jan Anthonis Verhyndert, als voogd van Jenneken, onm. dochter wijlen Jan Peters
Verdijsseldonck verkoopt aan Jan Laurenssen haar deel in de goederen gekomen 
van wijlen Willem Verdijsseldonck, haar oom.
De goederen zijn gelegen op Heusden.

R 75 fol. 8 01-02-1639

Jan Jan Stercken, in kwaliteit als hierna, verkoopt aan Jan, zn wijlen Antho-
nis Verhyndert:
- eeussel of groesveldje - in de Stegen 1╜ l.  8 r. min 4 voet

1. erfgn Tijs Fransen   
2. Hanrick Vreynssen
3. erfgn Elske Peter Gielens
4. Jan Michiels

- groes/hooiwas in de Stegen
1. erfgn Elsken Peter Gielens
2. de Loop
3. het Gasthuys van 's Bosch
4. Frans Henricx
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R 75 fol. 7 03-02-1639

- Jan Janssen Stercken - g.m. Meriken, dr wijlen Peter Gielens - mede namens:
- Peter Peter Gielens, zijn zwager, verkoopt aan Mathijs Thomas, hoevenaar, te
Rudth:
- huis, hof, hofstad en de dries - zonder het huisken van de erfgn Elsken 
Peter Gielens en de ca. 8 r. land en het hout en de bomen daarbij behorende.

1. de koper
2. erfgn Teunis Verhyndert
3. de straat
4. Willem Joachims

Belast met: 2 kan wijn/jr aan de Kerk van Asten.

Hij verkoopt aan Anthonis Canters:
- land in Meriken Gielenscamp - in de Stegen     1╜ l.    

2. Jan Walraven
4. de straat

Hij verkoopt aan Cornelis Peters:
- land de Clootjens       ╜ l.

1. Catharina Verheyen
2. het Gasthuys van 's Bosch
3. de Leenacker
4. den Lijckwech

Hij verkoopt aan Rudth Dielissen:
- land aen de Sporckt      1 l.
 1. erfgn Willem Selen

2. erfgn Elsken Peter Gielens
3. de straat
4. Cornelis Peters

R 75 fol. 8 04-02-1639

Rudth Gelis neemt over van Jan Jan Stercken of Peter Peter Gielens:
- een obligatie van ƒ 50,- aan het Clooster van Ommel.
Zodanig te betalen dat de goederen der verkopers gevrijwaard zullen zijn en blijven.

R 75 fol. 8vo 05-02-1639

Jan Henricx Doenssen - g.m. Lijn Peters, om twist en verschil te voorkomen,
betreffende de na hun dood na te laten goederen testeren zij.
- Als Jan eerder komt te overlijden, zal Lijn de helft van alle goederen krij-
  gen die hij zal achter laten. Dit gedurende haar verdere leven.  
- Na overlijden van Lijn zullen deze goederen "so haeff- als erffve" succe-
  deren:
  Voor de ene helft op de kinderen van Henrick Doenssen, testateurs zoon - en
  voor de andere helft op de erfgenamen van zijn vrouws zijde. 
- Komt Lijn eerder te overlijden, dan gaan al haar goederen naar haar man om 
  daarmee te handelen naar vrije keuze.
  
R 75 fol. 8vo 09-02-1638

Het Corpus van Asten geeft last en procuratie aan Anthonis Canters en Peter 
Michiel Colen om naar de 's Hage te reizen en om aldaar kwijtschelding van 
de redemptie en contributie te verzoeken.
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R 75 fol. 9 09-02-1639

Phlip Goorts verkoopt aan Marten Marcelissen:
- land op de Heghackers - aen den Dijck 

1. de koper e.a. 
2. erfgn Bruysten Isbouts

 3-4. Teunis Pauwels

R 75 fol. 9 09-02-1639

- Anthonis Vreynssen,
- Dirck Peters,
- Anneke - weduwe Daendel Aerts,
- Jan Walravens,
- Jan Jan Stercken.
Met hun allen, de andere erfgenamen van wijlen Frans Peter Gielens - g.g.m. 
Wendelken, dr Aert Daendels.
Zij verkopen aan Jan Janssen en Peter Jan Aerts, kerkmeesters - en t.b.v. 
"deser fabrike":
- een rentebrief van ƒ 6,-/jr.
T.l.v. Abraham Jan Lomans - d.d. 16-5-1635.

R 75 fol. 9vo 09-02-1639

Goort Goorts verkoopt aan Peter Dircx:
- groes het Haecklandt - achter Ostaden

1. Jr. Voort  
2. Frans Colen
3. erfgn [      ] Dircx
4. de koper

- land op de Heghackers
1. erfgn Luycas Henricx
2. de koper
3. Marten Selen
4. erfgn Bruysten Isbouts

Belast met: 2 gl. 5 st./jr, uit een meerdere rente, aan Jr. Henrick van Deuren.

R 75 fol. 9vo 09-02-1639

- Peerken - weduwe Dircx Duyssen - geass. met Mr. Mathijs van den Hove - ter 
  eenre - en
- Willem Gerits - g.m. Margriet - weduwe Tielen Dircx Duyssen - ter andere 
  zijde.
Zij akkorderen betreffende het "versterf en goederen" door Dirck Duyssen 
achtergelaten.
Peercken zal ontvangen:
- het huis in het Dorp - dat Jan Peeter Mennen gekocht heeft.
- een akkerke - ontrent de Molen - gekomen van Peerkens, eerste man.
- een drieske - in de Wolsberch - opte Dunghen, over de Waterlaet  

1-2. erfgn Joost Willems 
- de helft van alle pachten en renten tot het overlijden van Dirck Duyssen.
- mede te "genieten" alle actieve en passieve handschulden.
- ƒ 50,- van het geld door Dirck Duyssen nagelaten.
- ƒ 35,- te ontvangen van Willem Goorts.
Willem zal ontvangen:
- de rest van de goederen.
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R 75 fol. 10 10-02-1639

- Willem Gerits - g.m. Margriet,
- Philips Goorts - g.m. Mariken, dr Tielen Diercx - g.g.m. Margriet voors.
- Wilbort Daendels - g.m. Lijsken Tielens.
Zij transporteren aan Frans Joost Frans Philipssen - g.g.m. wijlen Aelken, dr 
Tielen - en Margriet 
- land aent Lielder

 1-3. de ontvanger
2. Willem Gerits
4. Jan van den Eynde

Hij zal alsnog, heden over ΘΘn jaar, ontvangen ƒ 40,- en daarmee scheiden uit 
alle erfgoederen gekomen van Tielen Duyssen.
Marge: 28-7-1641 - De ƒ 40,- zijn betaald.

R 75 fol. 10vo 10-02-1639

- Willem Gerits - g.m. Margriet - weduwe Tielen Dircx Duyssen - voor de helft -
  en
- Philips Goorts - g.m. Marike, dr Tielen Dircx Duyssen,
- Wilbort Daendels - g.m. Lijsken, dr Tielen Dircx Duyssen - voor de andere
  helft.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Tielen en Margriet.
1e lot:Willem Gerits
- huis, schuur, schop, dries en akker - in de Wolsberch

 1-3. huis, hofstad en straat
2. weduwe Teunis Boters e.a. 
4. de gemeente

- land
1. erfgn Anthonis Philipssen
2. Jan Dircx de Width
3. de Vrouw van Asten
4. de voors. hofstad

- land aen de Vrande    
- de helft van den Heesacker - noordwaarts

1. Peter Dryes
- land den Appart - noordwaarts

1. Jan Jelis Smolders
Marge: Philips Goorts heeft zijn helft van den Appart overgedragen aan Willem
       Gerits - deze krijgt nu dus de hele Appart - d.d. 25-2-1640.

- land/groes 't cleyn Ven
1. erfgn Jan Peter van Haubraken en
   erfgn Joost Jan Willems 

- land op de Waterstraet
1. de H. Geestacker
2. erfgn Joost Jan Willems

Marge: Gaat bij erfwisseling over aan Wilbort Daendels.

- groes - de helft van een koeyeeussel - aen Haeseldonck
1. Wouter Gevers
2. de delers
3. de schout

- de halve beemd op de Aa - noordwaarts
1. erfgn Joost Jan Willems

Marge: De andere helft van deze beemd zal Philips Goorts ontvangen.
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- beemd int Lyelder
1. erfgn Joost Frans Philipssen
2. Wilbort Janssen en Jan van den Eynde
3. Frans Joosten
4. erfgn Willem Reynders

Belast met: ƒ 100,- α 5╜% aan de erfgn Mr. Jan Schenckels te Eyndhoven.
- ƒ 4,-/jr aan erfgn Jan Tielen.
- ƒ 3,-/jr aan erfgn Jan Maes.
- de pacht aan den Bercker, alhier.
- 4╜ vat rogge/jr aan de schout van Oerle.

Deze renten gaan uit het gehele goed en zijn overgenomen door dit lot.
Het ontvangt hiervoor:
- de helft van een rente van ƒ 12,-/jr aan de erfgn Jan Stouwen.
- ƒ 3,-/jr aan de erfgn Marten Aert Martens.

2e lot: Philips Goorts en Wilbort Daendels
- huis, hof en hofstad - in de Wolsberch - waar eertijds Dirck Duyssen heeft
  gewoond.

1. erfgn Joosten van Weert
2. erfgn Dirck Vreynssen
3. de straat
4. dezen ontvanger   

- land daeraen gelegen
1. erfgn Joost Jan Willems
2. erfgn Dirck Vreynssen

- land int Lielder - gekomen van wijlen Joostjes 
           Reynders van de Loue

- land op de Heesackers 1 l.
1. Willem Gerits

Marge: Dit stuk komt toe aan Wilbort Daendels en deze geeft het over aan Willem 
       Gerits, in ruil tegen de Waterstraet.

- land - de helft van het Ven - noordwaarts
1. weduwe Engel Boters
2. de delers
3. Peter Henrick Vreynssen
4. de straat

- groes het Eusselvelt - tegen Willem Gerits te ruilen 
1. Jan Frans Dielis - zuidwaarts

- groes int Lielder 1╜ l.
1. Wilbort Janssen
2. erfgn Goris Isbouts

Belast met: ƒ 6,-/jr in een meerdere rente aan Margriet van Oudtheusden - zijn-
            de ƒ 9,-/jr - alzo ƒ 3,-/jr meer die Wilbort overneemt en dus 
            Philips van deze ƒ 3,-/jr (ƒ 50,-) ontlast.

- ƒ 4,-/jr aan het Klooster van Ommel.

Zij ontvangen: de helft van ƒ 100,- (ƒ 3,-/jr) uit een meerdere rente op de 
               erfgn Jan Stouwen.
 
3e lot: Philips Goortssen
- land aen de voetpat - in de Wolsberch

1. de pad
2. erfgn Jan Maes
3. de straat
4. de schout
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- het Derperackerken
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1. de straat
2. de Custeryeacker

- land op de Heesackers 2 l.
1. Wilbordt Daendels
2. Peter Hanrick Vreynssen  

- land - de helft van  het Ven
1. Wilbort Daendels
2. erfgn Jan Peters van Houbraken

- land - de helft van  den Appart - te delen met het 1e lot - zuidwaarts
- groes int Lielder

1. Anthonis Canters
2. erfgn Goris Isbouts en Wilbort Janssen
3. Wilbort Daendels

- groes - de helft van - in de Stegen - de zijde zuidwaarts naar de Slote.
   Dit perceel moet 4 r. groter zijn omdat het het

                          servituit moet houden.
Belast met: de pacht aan de erfgn Claude Ideleth.

- ƒ 3,-/jr aan Anneke Dircx.

Hij zal ontvangen: ƒ 3.-/jr, uit een meerdere rente, van de erfgn Jan Stouwen.

R 75 fol. 3 10-02-1639

- Willem Gerits - g.m. Margriet,
- Philips Goorts - g.m. Meriken Tielens,
- Wilbort Daendels - g.m. Lijsken.
Erfgenamen van wijlen Tielen Duyssen - g.g.m. Margriet voors.
Zij verkopen aan Aert Jan Slaets - g.m. Margriet Dirck Teuws:
- een huiske of hofstad met het bijbehorende land - in het Derp

1. erfgn Marten van Heuchten en de koper
2. de koper
3. Dirck Franssen
4. de straat

R 75 fol. 13 18-02-1639

Frans Joost Frans Philipssen verkoopt aan Dries Driessen Scheper aan Voordel-
donck:
- huis, hof, schuur, land, groes, hei en wei - aan Voordeldonck
Verkoper aangekomen bij koop van Mathijs Henrick Joachims.
En zal hierbij nog blijven:
- het hooyveltien aen het Palmbroeck.
Zoals verkoper het gekocht heeft van Willem Janssen van Baecel.

1. het Palmbroeck
2. Jan Schoenmekers
3. Hanrick Bakermans
4. Willem van Baell voors.

Belast met: ƒ 25,- aan de predicant te Eyndhoven.

R 75 fol. 13vo 21-02-1639

Jr. Johan van Wijffliet zegt toe zich "fort en sterck" te maken, dat indien
de "beurs" gesticht door wijlen Heer Henrick van der Weyden wordt "geconfe-
reerd" aan Jan sone Willem Brandts, als naaste in den bloede, zo zei zeiden,
dat deze, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, kan doorstuderen tot hij is 
gepromoveerd  ????. 
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R 75 fol. 13vo 21-02-1639

Jan Jan Pauwels Loyen is schuldig aan Laurens Volders ƒ 24,50 wegens aankoop
van een "coeye"

R 75 fol. 13vo 21-02-1639

- Jan Anthonis Roeloffs - voor zichzelf - en
- Willem Gerits van Nuenen - g.m. Maria, dr Roeloffs.
Als erfgenamen van wijlen Anthonis Marcelissen - alias Ruelens   
Zij mede voor de andere erfgenamen, verkopen aan Anneke - weduwe Daendel Aert
Daendels, geass. met Wilbert, haar zoon:
- een "erff schey- en deylbrieff" d.d. 10-5-1616.
Wijlen hun vader aangekomen bij overlijden van Matheus van den Eynde, groot-
vader der verkopers.

Koopsom: ƒ 100,-.

R 75 fol. 14 24-02-1639

Willem Willems van Haubraken neemt van Wilbort Joosten van Bussel, schepen,
af: 
- een rente van ƒ 3,-/jr
Welke deze aangenomen heeft bij aankoop van de goederen van de erfgn wijlen
Jacop Jan Tijssen t.l.v. die goederen en t.b.v. Mr. Jan Loyen te Helmond.

R 75 fol 14vo 23-02-1639

Aert Jan Slaets verkoopt aan Hanrick Cornelissen de Becker:
- huiske, hof en hofstad - in het Dorp

1. Anthonis Canters
2. erfgn Marten van Heuchten
3. de straat
4. de verkoper           Koopsom: ƒ 59,-.
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R 75 fol. 21 04-03-1639

Tonis Tonis Bakermans te Lyerop is schuldig aan Catharina, dr Joost Jan 
[Isermans], met Peter Gielis de jonge als momboir, ƒ 62,-.

R 75 fol. 14vo 09-03-1639 

- Lijsken - weduwe Anthonis Verhyndert - geass. met Peter Tonis, haar
  zwager - ter eenre - en
- Jan Walraven Janssen - g.m. Cathalijn, dr wijlen Mathijs Joosten - en
  Teunisken, dr Peter Gielens - ter andere zijde. 
Er is "kwestie en verschil gerezen" ter zake van de successie en versterf van 
wijlen Antonis Tonis Verhyndert - g.g.m. Anneke Joosten - zuster van Mathijs
Joosten. 
Overeengekomen is nu, dat Jan Walravens uit de goederen Teunis Verhyndert -
Anneke ontvangt:
- land de Gooracker - in de Stegen

1. Geuert Gijsbers
2. Jan van den Eynde
3. Henrick Vreynssen  
4. de verkrijger

Lijsken zal ontvangen:
- al de verdere goederen door de voors. overledenen nagelaten.
De lasten en schulden zullen door hen beiden betaald worden t.w.:
- ƒ 10,-/jr aan Meriken Beckers te 's Bosch.
- ƒ  5,-/jr aan Rutgier van Broeckhoven.

R 33 - 52 09-03-1639 1/6

De schout van Asten, aanlegger
- contra
Henrick Gijsbers en Peter Janssen van Rest, gedaagden.
o.a. 
Gedaagden zeggen - gezien de "aenspraecke" tegen hen - d.d. 20-1-1639 - "off
sij waeren straetscheynders, violateurs van baenen ende geweltdoeners"
Zij vinden de aanspraak "te seer generael, onseker ende obscuer" 
Niet naar voren brengende wie Nicolaes Jan Willem Denen zou hebben neergeslagen, waar hij gewond is geweest, 
met welk instrument dit gedaan zou zijn.
Ook is geen dag of datum genoemd, noch de precieze plaats.

30-03-1639 2/6
Volgen zeven artikelen van aanlegger - waarin o.m.:
- Dat gedaagden de zaak willen rekken en "pampieren vullen".
- In het "narratyff" van de aanspraak is tijd, plaats enz. genoegzaam gepresi-
  seerd - hoewel hij niet is gehouden plaats, tijd enz. te noemen.  
 8. Geconsideert dient te worden - hoe dat Hendrick Gisberts en zijn schoon-
    vader Peter Janssen van Rest op 15 juni 1638 in de Mierloose heyde, hun 
    karren hebben verlaten en Nicolaes Jan Denen, zijnde een oud man van om-
    trent 80 jaar, zijn nagelopen.
    Hendrick voors. in zijn hand bebbende een stok, heeft de oude man zeer
    "enormelijcken" geslagen en met de voeten getreden. De indruk makende of
    hij hem wilde vermoorden.
    Het slachtoffer heeft een en andermaal om genade gebeden.
 9. Door dit slaan en stoten heeft het slachtoffer, niet alleen veertien dagen       moeten blijven liggen of 
zitten en niet kunnen gaan. Ook nu voelt hij nog
    steeds "groote pijne ende steeckene in sijn liess".
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10. Daarenboven heeft Hendrick Gijsberts zich niet ontzien, om op 15 aug. 1638,
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    de vrouw van voors. Niclaes Jan Denen, komende uit de Capelle van Omel,
    waar ze haar "devotie en bevertganck" gedaan had, voor het huis van Mr. 
    Anthonis Canters, te "invaderen met eenen furieusen moet, een groot houdt
    in sijn handt voerende".
    Diezelfde had haar ook willen slaan, of als het avond was geweest, haar 
    vermoorden - als het niet door anderen personen belet was geworden.       
    Dit alles onder het roepen "van veele schandaleuse woorden ende onverdraeg-
    lijcke injurien."
11. Dit alles zijn niet alleen straatschenderijen, maar kunnen ook oorzaak ge-
    ven - "dat nyemant van buytenvolck het vermaert plaetsken van Onse Lieve
    Vrouwe van Omel soude derffven coomen besoeckenen hun devotie houden".
    Dit alles kan niet ongestraft blijven.   
 

04-02-1643 3/6
Henrick Gijsberts, gedaagde ontkent aanlegger ooit gemolesteerd, geslagen of gestoten te hebben.
Hij is "verwondert over de stouticheyt" van aanlegger, die zegt dat hij om het 
leven gebracht zou zijn, ware het niet dat Hanrick van Rest dit had belet.
Deze is overleden in 1636 "van de contagieuse sieckte" dus meer dan twee jaar
geleden.

ongedateerd      4/6
Aanlegger is wonende te Someren, "nyedt gegoeyt ofte geerfft" te Asten en 
zal dus een "borg" hebben te stellen.

16-02-1643       5/6
Tot op heden is nog niet niet voldaan aan het stellen van een "borg" - waarna
Mr. Wolphert Ideleth dit op zich genomen heeft.
Door de verdediging wordt dit afgewezen, omdat:
a. Wolphert Ideleth te Someren woont.
b. Geen advocaten of procureurs als borg mogen optreden - 
   (ordonnantie Raad van Brabant)

13-02-1645       6/6
Aanlegger vraagt om te verhoren:
Peter Jan van Rest, 45 jaar, of het waar is, dat in juni 1638, aanlegger ko-
mende van Eynhoven, omtrent Mierloo , meer in de heide, werd achtehaald door 
Hendrick Gijsberts met zijn kar en dat deze, met U deponent, van aanlegger
heeft "affgeheyscht" betaling van diensten die wijlen Willem, zijn broeder,
bij den aanlegger als bouwknecht gewoond hebbende en aldaar gestorven.
Aanlegger heeft gezegd aan "hum" niets schuldig te zijn. Hij moest maar eens
aankomen, dan zouden zij wel "reeckenen" en als er iets ten achter was dan zou dat betaald worden.
De gedaagde, horende van "reeckeninghe" heeft aanlegger terstond gelsgen met 
"de sweepe" dat hij ter aarde viel. En daarna met de voeten gestoten, wel twee
of drie "reysen" repeterende.
"Hij soude die aenlegger, sijns ouderdoms over de 80 jaeren, met slaen bedorven
hebben, als gij deponent niet tussschenbeyde gekomen waert"      
 
- Getuige verklaart "egene kennisse te hebben" dat dat gedaagde de aanlegger 
  zou  hebben geslagen, gestoten enz.
- Ook Jan Jan Lenarts verklaart "egene kennisse te hebben". 
- Jan Hendrick Symons, verklaart wel present geweest te zijn op de hei, op die 
  dag en datum voors. maar heeft het slaan en stoten niet gezien.
  Wel heeft hij Claes Denen zien vallen, maar niet wetende waardoor.
- Thonis Jan Berckers, 38 jaar, heeft wel gezien dat gedaagde de aanlegger 
  heeft geslagen en gestoten.
  Hij heeft nog gezegd: "Ghij soudt soo eenen ouden man te bersten slaen."
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R 75 fol. 15vo 10-03-1639

Jan, zn wijlen Jacop Jan Gerarts - g.m. Joostien - weduwe Peter, zn wijlen
Peter Janssen van Haubraken - en dochter van wijlen Selen van Bussel - voor
zichzelf en mede namens de H. Geest- en Kerkmeesters van Someren -vanwege
de goederen gekomen van Aert Timmermans en ook namens Wilbort Daendels,
zijn zwager.
Als gerechte erfgenamen van wijlen Marcelis Daendels, hun broeder en zwager -
die zijn vrouw, Merie Frans Timmermans, overleeft heeft. 
Zij verkopen de nagelaten goederen aan Jelis Joost Joosten van Heuchten t.w.:
- huis, hof en land - te Heusden.

1. Joost van Heuchten
 2-3. erfgn Jan Jacobs Eeckelcamp

4. de straat
- land bij de Hoeve van de Heer van Asten

 1-3. de Heer van Asten
2. Joost van Heuchten e.a. 
4. de Drijffwech

- het Eeusselvelt
1. Joost Joosten van Heuchten
2. de Heer van Asten
3. de koper

 4. erfgn Willem Slaets
- groes/hooiwas in de Weyen

            1-3-4. Joost Joost van Heuchten
2. Frans Jan in Behelp

Belast met: 1 mud rogge/jr aan Steven Aelbers te 's Bosch.
- 1/3e van 1 mud rogge/jr aan Bethmeer te 's Bosch - of ƒ 2,-/jr.
- de cijns van de grond.
- vijftalven gulden/jr aan zeker beneficiaat te Someren
- ƒ  12,-/jr aan de Kerk en H. Geest van Someren - of ƒ 200,-.
- ƒ 200,-/jr aan het Clooster te Boxtel.
- 1 vat rogge/jr aan het altaar van Heer Dirck Verhoeven.

R 75 fol. 16 10-03-1639

Mr. Anthoni Daniels, uit kracht van evictie, volgens brief voor schepenen 
alhier gepasseert en na drie zondagse kerkgeboden alsmede voldaan te hebben 
aan alle solemniteiten "ende den tijde van verbueten oversteken sijnde" heeft
verkocht - mede uit kracht van de constitutiebrief d.d. 22-9-1622 - aan Wouter
Dircx:
- land den Becker - ontrent de molen.

1. Peter Lammers
2. erfgn Willem van (Beeck) (Berch) 
3. de weg

R 75 fol. 16vo 10-03-1639

Wilbort, zn wijlen Daniel van Bussel verkoopt aan Jan Jacop - g.m. Joostien,
dr Daendel van Bussel. zijn zwager:
- huis, hof en hofstad - in de Wolsberch

1. Frans Lambers
2. Dryes Thomas
3. Peter Hanrick Vreynssen
4. de straat
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- land ter pl. voors. 
1. erfgn Peter Janssen van Haubraken
2. Dryes Thomas
3. Hanrick Jan Selen
4. Frans Lambers

- land den Haubraecxenacker 3 cops.
1. Hanrick J. Selen
2. erfgn Symen Eymbers
3. de weg
4. Dryes Thomas

Belast met: 100 daalder aan Ariaen van Engelen.
- 21 st./jr aan zekere Jonker te Baecxen.
- 1 daalder/jr aan Marcelis Henricx te Eyndhoven.

R 75 fol. 16vo 10-03-1639

- Jan Michielssen - g.m. Aelken - en
- Cornelis Peters - g.m. Marie, dr Jan Henrick Stricken.
Zij verkopen aan Dielis Henrick Aerts, hun zwager, hun deel in:
- een hofstad - in het Dorp
Gekomen van Henrick, zn Jan Henrick Stricken en waar eertijds het "brauhuys"
van wijlen Gelden Gielis op heeft gestaan.

1. Cornelis Peters
3. de straat

R 75 fol. 17 15-03-1639   
  
Mathijs Jan Mathijssen van de Cruys - g.m. Sophie Franssen Verlynden is schul-
dig aan de vrouw van Mathijs Henrick Bernaerts - ƒ 100,- α 6%.
Marge: Gelost - 13-2-1645.

R 75 fol. 17 15-03-1639

- Peter Michiel Colen - momboir der onm. kinderen van Joost Franssen Verlyn-
  den - en
- Frans Aert Vogels te Breugell - als "moederlijcke" mede-momboir van de on-
  mondigen.
- Joost Cornelis Kemp en Frans Colen - als momboiren van de onm. kinderen van
  wijlen Marie, dr Frans Verlynden - weduwe van Jan Cornelissen Kemp.
- Jan Mathijs Smidts - als momboir van de onm. kn Henrick Jacop - g.g.m. 
  Jenneke, dr Frans Verlynden.
Zij verkopen aan Mathijs Janssen van de Cruys:
- een hofstad met het land daar ten einde - in het Dorp.

1. erfgn Henrick Peters
2. Peter Colen

 3-4. de straat  
De erfgn Henrick Jacops van Aeyen behouden het recht van wegen.

R 75 fol. 17vo 15-03-1639

- Frans Aert Vogels en Peter Colen - als momboiren van het onm. kind van wijlen
  Joost Franssen Verlynden - g.g.m. Geritien, dr Aert Willem Vogels,
- Jan Mathijs Smitds - als momboir der onm. kn van wijlen Henrick Jacops van
  Aeyen - g.g.m. Jenneke, dr Frans Verlynden,
- Joost Cornelis Kemp en Frans Colen - als momboiren der onm. kn van Jan Corne-
  lis Kemp - en Merie, dr Frans Verlynden,
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- Mathijs Janssen van de Cruys - g.m. Sophie, dr Franssen Verlynden.
Zij verkopen aan Jan Franssen:
- grosveld opte Sloot van Asten

 1-3. de koper
2. Goort [      ]

Met recht van wegen voor de verkopers over dit voors. stuk.
Koopsom: ƒ 85,-.

R 75 fol. 17vo 17-03-1639

Philips Goortssen verkoopt aan Teunis Jelis:
- hooiveld de Kolcken - achter het Sloot van Asten   

2 l. 9 r. 3╜ v.
En gekomen van de erfgn Mathijs Reynders.

1. erfgn Jan Jacobs Eeckelcamp
2. erfgn Peter Jacops
3. de Aa
4. erfgn Hercules Wijtvliet

R 75 fol. 18 19-03-1639

Jan Daniel Colen is schuldig aan Frans Daniel en Jan Jop Denen - als momboiren
der onm. kinderen van wijlen Philips Daniel Colen - t.b.v. het kind  
ƒ 50,- α 5%.
Marge: Claes Wilborts - g.m. Mariken, dr Philips Colen heeft deze "gelofte" 
       overgedragen aan Jan Bruysten Gevaerts - d.d. 29-6-1643.

R 75 fol. 18 22-03-1639

Aert Symons van Bon stelt tot "weirpandt" aan Willem Dircx, vorster, "offter
yet quaem" aan de goederen door deze gekocht - en gelegen int Root.
Onderpand:
- land bij het Derp 2╜ l.

1. erfgn Jacop Fabry
2. erfgn Barbara Verlynden
3. Gelden Dielissenacker
4. de straat

- land aen de Meulen 1 l.
1. Jenneke Teunis Deckers
2. St. Joris-aultair
3. de straat
4. de gemeente 

Deze onderpanden mogen aangenomen worden indien op de verkochte goederen,
nu nog onvoorziene schulden blijken te rusten.

R 75 fol. 18vo 22-03-1639 

Philips Goorts en Goort Goorts - als momboiren der drie onm. kinderen van 
wijlen Anthonis Laurenssen - en Metien, dr Geertruy Goort Willem van Bussel.
Zij verkopen aan Peter Dircx al de goederen van de kinderen en gelegen aan 
den Dijck. 
Belast met: ƒ 5,-/jr, uit een meerdere rente, te 's Bosch.

- ƒ 250,- aan Goort Goorts voors.
- ƒ 200,- aan de H. Geest van Asten.
- 30 st./jr, uit een meerdere rente, aan het St. Andries-aultair. 
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R 75 fol. 18vo 26-03-1639

Michiel van Horenbeeck verkoopt aan Hanrick Jan Selen:
- de overdeelde helft van een akker bij 't Dorp        

 1-4. de weg
 2-3. Jan Anthonis Mennen

Verkoper aangekomen bij overlijden van Dirck Philipssen en Jenneke, zijn doch-
ter.
- de onverdeelde helft van een akker int Lielder

1. de koper
2. Peter Jan Aert Teeuws
3. erfgn Marcelis Peter Jacops
4. erfgn Joost Frans Philipssen 

R 75 fol. 19 30-03-1639

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Willem Joost Luyten:
- groes/hooiwas de Baesschot - te Astappen 1╝e sille

1. de Aa
2. Anthonis Canters en de koper
3. Margriet Horckenackers
4. de koper

Jaarlijks "rijdende" tegen zijn wederdeel.
De verkoper aangekomen bij overlijden van zijn ouders.

R 75 fol. 19 30-03-1639

Willem Geritssen - g.m. Margareta is schuldig aan Mr. Anthonis Canters -
ƒ 50,-.
Marge: Gelost - aug. 1644.

R 33 - 52 30-03-1639

Frans Willems en Jan Goyaerts, aanleggers
- contra
Henrick Willem Selen, gedaagde.
Betreft: Kwijtschelding van schuldvordering.
8. 12 april 1639 - Marie, de vrouw van Jan Goyaerts is 10 of 12 dagen v≤≤r 
             zijn dood bij Willem geweest.
   25 mei   1639 - Het gaat over een bedrag van ƒ 250,-.
Door fragmentering slechts ten dele leesbaar.

R 75 fol. 19 30-03-1639

Huybert Michiel Colen verkoopt aan Peter, zijn broeder:
- land aen de Pas ╜ l.

1. Walraven Janssen
2. Mr. Jan Colen
3. Teunis Canters
4. de straat

Verkoper "aangestorven" bij overlijden van Merike Michiel Colen, zijn zuster.
R 75 fol. 19vo 05-04-1639

Stijntien - weduwe Peter Janssen van Haubraken - geass. met Goord en Jacop, 
haar zonen - welke overeengekomen zijn met Michiel Jacops, Willem Joosten en
Wilbort Daendels - als momboiren van Goort, onm. kind van wijlen Peter Peters
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van Haubraken - dat Stijntien het kind vanaf dato dezer nog negen jaar zal
onderhouden in eten, drinken, linnen enz. en het te Asten naar school zal 
laten gaan.
Zij zal daarvoor, gedurende deze jaren, mogen gebruiken:
- groesveld achter de Appers - in de Haeseldonck
De momboiren beloven het testament door wijlen Peter J. v. Haubraken gemaakt
t.b.v. Stijntien vrij te laten en af te zien van de daarin begrepen rehten
van het onm. kind.
Enz. enz.

R 75 fol. 20 05-04-1639

Thomas Dryessen - g.m. Hanricxken, dr Cornelis Selen - zoon van Marten ten
Bomen - verkoopt aan Philips Isbouts:
- een schuur met drieske - aen den Dijck

 1-3. de koper
2. Marcelis Peters
4. de straat

R 33 - 52 23-03-1639  dag en maand fictief - ongedateerd.

Willem Laurens Henricx, aanlegger. 1/6
- contra
Antonis Canters, gedaagde
        ongedateerd
Willem Laurens Hendricx, suppliant, is door de borgemeesters Michiel Jacobs en
Jan Janssen "geexecuteert".
In twee requesten heeft hij zij "onnooselheyt" geremonstreerd en daarmee te 
kennen gegeven, dat hij, onmondig jongeman, geen erfgenaam "mobilair" is van 
wijlen Dieliske, zijn moeder.
Dan wel die voors. Anthonis Canters, president, alhier, die het "sterfhuis, 
met Mr. Anthony Canters, zijn zoon, heeft aangenomen. de oogst opgeruimd en genoten alsmede de huisraad, 
koeien en paard verkocht.
Niemand heeft geprotesteerd of partij getrokken, hetgeen de borgemeesters 
of Anthonis Canters, president hadden behoren te doen.
"Voor ende alleer Mijn Heeren Schepenen de voors. suppl. op sijne geposeerde
feyten haden behoeven ten thoon te weijsen" zoals bij appostille op zijn her-
haalde requesten, den 30e maart l.l. is opgedragen.
Niettemin heeft de president de goederen aangenomen zonder daarvan ooit 
rekening of bewijs te doen.
Daarom zult U Heren Schepenen de volgende personen verhoren:
- Aerdt Henricx, dienaar van Justitie,
- Henrick Laurenssen,
- Jan Michiels de metser,
- Jan Laurenssen.

ongedateerd 2/6
Domini secretari,

      Also ick gans debil ben geworden sal gelieven de getuygen bij Willem 
Laurenssen te produceren den eedt in mijne naeme affte nemen.
      Dwelck doende,

                     Mr. Mathijs van den Hove - schouteth.
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06-04-1639 3/6
Aert Henricx, 40 jaar, ondervraagd namens aanlegger verklaart er geen "ken-
nis" van te hebben dat de president of zijn knecht de boekweit door requi-
rants moeder gezaaid, in 1636, hebben weggevoerd of hebben doen voeren.
Het is wel waar, dat hij in 1636 van de president, boekweit en gerst te velde staande en door de moeder van 
Willem gezaaid en gemaaid heeft gekocht.

Henrick Laurenssen, 42 jaar, ook namens aanlegger ondervraagd, verklaart 
dat Anthonis Canters, in 1636, wanneer de moeder van aanlegger was overleden
door Aert, zijn knecht, van het veld heeft laten halen de door haar gezaaide
boekweit.
Hij weet ook, dat de president de gerst en boekweit heeft gemaaid en ver-
kocht aan Aert Henricx.     
Evenals dat Anthonis Canters de "meublen" daar heeft weggevoerd en voor 
"luttel gelts" verkocht.
Ook is het waar dat de president heeft aangenomen, al de rogge, hooi, paard
en koe, een klein beestje, met nog 10 stuivers die aan "een onnoosel kindt
om Godtswille was gemaeckt. En alsnog "opgesteken" het geld van een ver-
kochte koe bestemd tot onderhoud van de onmondige broeder des deponents uit
handen van Jacop Aerts.
De deponent verklaart ook: "Dat hij alles heeft aengeveerdt metter rouwer      handt sonder inventaris oft 
enich bescheet daervan te sijn gemaeckt."

Jan Michielssen, 42 jaar, verklaart, wegens de lange tijd, naar beste weten,
dat gedaagde de "meublen" verkocht heeft aan Jan Laurenssen. 
Hij weet niet waarom of in wiens opdracht.
 
Jan Laurenssen, 28 jaar, heeft van Anthonis Canters voor twee ducaton de 
resterende meubelkens uit het sterfhuis van de moeder van aanlegger gekocht.
O.a. twee bedden, kiste, schaperaeye, trog, haal, pot, kribbe.    
Ook heeft hij dikwijls gehoord dat de president "tegoeden" pretendeerde op het 
sterfhuis.

08-04-1639 4/6
Ik, Marcelis Geldens, vorster, ben met machtiging van Catharina de Merode, 
Vrouwe van Asten, en t.v.v. Mr. Anthoni Canters geweest bij Willem Vreynssen  
"dat hij sijnne scrubbplunder soude gaedeslaegen ofte wel ontbieden wat hij 
daermede begeerde gedaen te hebben. Soo heeft den voors. Willem geantwoirdt
dat den voors. Canters sijne wil daermede soude doen vercoopen of andersints
ende te clemen die penninghen aen op te lasten die hij hen ten achters was op
ten boeck Thonis en Filipsen c.s. gheweesden borgemeesters in den jaere 1634 en
1638 twelcke den voors. Mr. Anthoni Canters doorde afflijvicheyt van de voors.
borgemrs was opbuerende ende insgelijcks hebben ick, vorster, metten secreta-
ris naer behoirlijcken errest ende vijlen daervan ghedaen sijnde metten presi-
dent gheweest om die meubelen te vercopen tot behoeff van den voors. boeck van
Thonis en Filips c.s. ende omdatter niet dan baelen en todden en waeren seer
ongheschickt gescrobt soo heeft den secretaris metten president die niet wil-
len vercoopen, want aldaer niet goets te vinden en was."
E.e.a. verklaar ik op den eed als vorster gedaan. 

Dit is tmerck         van Marcelis Geldens
                 als geauthoriseerde         vorster in Asten. 

13-04-1639 5/6
Heren Schout en Schepenen,

Gezien de geproduceerde "thoon" van Willem Laurens Henricx is genoegzaam
"betuyght" dat Anthonis Canters, president, met Mr. Anthoon, zijn zoon, het
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"sterffhuys" van zijn suppliants moeder "metter rouwerhandt heeft aengeslae-
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gen, aengeveerdt. Ende meubilen gedistraheert, de besten vercocht, de schaere
opgevuyrt ende genooten".
Hij was dus ook gehouden de "passieve hantschulden" te betalen, dit naar recht
en costuymen. En dat daarvan de onmondige jongeman ontslagen zou blijven en 
niet door de borgemeesters gemolesteerd zou worden.
Zij zouden de openstaande dorpslasten moeten halen bij hem, die zich als erfge-
naam heeft gedragen.

03-06-1639 6/6
Ik, vorster, van Asten, ben in augustus 1636 geweest t.h.v. Hendrick en Willem,
zonen wijlen Laureyns Hendricks, ter instantie van Anthonis Canters, president,
alhier. En aldaar in "arrest" genomen alle "haefflijck ende erffhaeffelijcke
meubele goederen met alle bestiaelen" ,achtergelaten door de weduwe Laureyns Hendricks, en deze overgedragen 
aan Anthonis Canters ter voldoening van een 
"huerceduelle" die zij met elkaar hadden aangegaan.
"als uytte selve huerceduel mij voorgelesen sijnde gheblecken heeft ende noch
blijcken moet ende sal des moeten noedich sijnde daerenboven die voors. erff-
genaemen ettelijcke besten vercocht hebbende soo heeft den president voor de 
tweede reyse mij die guederen in errest doen nemen ende hebben daervan die 
voors. erffgenaemen die insinuatie gedaen ende alsdoen soo hebben die erffge-
naemen den president thuys gebrocht alle tgheene soo sij met malcanderen geaccordeert waeren in voldoeninghe 
van sijne vercochte beesten die welcke die erffgenaemen boven errest vercocht hadde".
E.e.a. verklaar ik op mijn eed als vorster gedaan.
                                Dit is het merck            Marcelis Geldens
                                         vorster            in Asten 

R 75 fol. 21 09-04-1639

Hanrick Jan Selen heeft heden, twee "meriepeerden" verkocht aan Jan Willem
Tijs te Ommel.
Te betalen: heden over 10 jaar - ƒ 124,50.
Verkoper heeft die paarden dezelfde dag geleverd aan Jan Geven.
Naschrift: december 1639 - gecasseert.

R 75 fol. 21 11-04-1639

De erfgenamen van wijlen Willem Peters Verdijsseldonck t.w.:
- Jan Laurenssen - voor zichzelf - en mede voor:
- de erfgenamen van wijlen Jenneke Cocx - en van:
- Jan en Jenneke, kinderen van wijlen Jan Peters Verdijsseldonck,
- Jan Cocx te Someren,
- Jan zn wijlen Bernaerts Verdijsseldonck, zijn neef,
- Willem, zijn broeder en zijn andere broeders en zusters - procuratie - nota-
  ris Cornelius Henrici te Ruermunde.
- Henrick Jan Selen - transport hebbende van Peter, zn wijlen Jan Peters 
  Verdijsseldonck.
Zij verkopen, met consent van schepenen, aan Abraham Lomans:
- land het Nyeuwvelt - te Heusden
Belast met: ƒ 100,- uit een meerdere rente.

Zij verkopen aan Goort Peter Jacops:
- land      de Gruenacker - op Heusden

1. erfgn Marie Goorts
2. erfgn Aert Vrients

 3-4. erfgn Jan Vrients
Zij verkopen aan Bruysten Tijs Colen:
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- land den Heytcamp - te Heusden
 1-4. Dirck Jan Goorts  

2. erfgn Aert Vrients
3. de straat

- groes in de Weyden - te Heusden
1. erfgn Marie Goorts
2. Jacop Tielen Hanricx
3. de koper
4. de Aa

Zij verkopen aan Jacop, zn wijlen Tielen Henricx:
- de helft van een hooiveltien achtert Sloot

1. Dirck Peters
 2-3. erfgn Jan Jacop Eeckelcamp

4. Teunis Vreynssen

Zij verkopen aan Anthonis Canters:
- land - de helft hiervan - aen den Haegeleyck.  

R 75 fol. 20 18-04-1639

- Willem Gerits - g.m. Margriet - weduwe Tielen Duyssen - voor zijn deel - en
- Peerke - weduwe Dirck Duyssen - voor het andere deel - verklaren dat zij zijn
voldaan door Marten Jan Martens van Rudth van een "gelofte" van ƒ 25,- komende
van een "smaeldeylinghe" en eertijds t.l.v. Peter Pauwels en t.b.v. Dirck
Duyssen.

R 75 fol. 20 22-04-1639

Marcelis Peter Schepers verkoopt aan Aert Symons van Bon:
- land ontrent de Berchen - achter Anneke Baltus

2 l. min 3 r.
1. erfgn Dirck Goorts
2. erfgn Geraert Dircx
3. de straat
4. Dirck Franssen

R 75 fol. 20vo 22-04-1639

Aert Symons van Bon is schuldig aan Daendel Aert Peters van Mierloo -
ƒ 100,- α 5%.
Marge: 24-6-1642 - De erfgenamen van Daendel Aert Peters m.n. Peter Aerts,
                   Jan Goorts en Frans Willems zijn voldaan en stemmen toe
                   in cassatie.

R 75 fol. 20vo 22-04-1639

- Aert Peters - g.m. Merie, dr wijlen Reynder Jan Heuchtiens,
- Joost Jelis en Jan Jan Heuchtiens - als momboir van Henrick, onm. kind van
  Reynder voors.
Zij verkopen aan Peter Michiel Colen en Jan Anthonis Mennen:
- een rentebrief van ƒ 100,- α 6╝% - uit onderpanden te Someren.
De brief is van dato 20-4-1622 t.b.v. wijlen Heer Thomas Stricken en door de 
erfgenamen verkocht aan Reynder voors.
Onderpand:
- het huis en hof van Aert Peters - in het Dorp - tegenover Jan Mathijs Smidts.
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R 75 fol. 25 28-04-1639

Mathijs Janssen heeft zijn zwager Jan uitgekocht en Evert, zijn broeder, deze
wegens zijn minderjarigheid geass. met zijn oom Willem Janssen van den Berge,
uit "dat goet tot Deuren" hun deel dat zij daarin mochten hebben van het hele 
"versterff" en nog te versterven.  

R 33 - 52 30-04-1639

Willem Philips van Huchten, aanlegger
- contra
Willem Joosten, momboir van het onm. kind van wijlen Dirck Joosten, zijn broe-
der, verweerder.
Betreft: Een schuld van ƒ 15,- achtergelaten door wijlen de vader van het kind,
         hetwelk nu aangesproken wordt.

R 75 fol. 24vo 11-05-1639

Jan Tijssen van de Cruys is overeengekomen met zijn oom Mathijs om het "goet te 
Deursen" samen te delen. 
Jan Tijssen geeft Mathijs "last" die goederen te verkopen en met de pachters
te akkorderen.
Enz. enz.

R 33 - 52 25-05-1639 gemerkt B.          1/7

Henrick Dielis - g.m. Jenneke, aanlegger.
- contra
Dirick Franssen - g.m. Maria, gedaagde. 
o.a. 
1. Aanlegger zegt "dat in houwelijcken staet vergadert sijn geweest Jan den 
   Ketelair - en Jenneken, dr Jan Hoeck".
   Hebbende enige kinderen "verweckt bij den anderen".
   Jan en Jenneken "sijn deser werelt overleden".
   Ook de kinderen zijn successievelijk overleden.
   M.u.v. een kind, dat zijn ouders heeft overleefd, maar in de "pesttijt"
   van 1636 is gestorven.
2. Marie, dr Jan Hoeck, vrouw van de gedaagde, is "moederlijcke moeye" van de
   voors. kinderen.
3. De vrouw van aanlegger, is van vaders zijde de nicht van de kinderen, als
   zijnde de dochter van wijlen Lenart den Ketelair, die broeder was van Jan
   den Ketelair.
4. de "successie" gaat door het overlijden van het laatste kind, volgens de
   costuyme van Asten, regulerend naar die van de lande van Cuyck, naar twee
   zijden t.w. aanleggers vrouw voor de helft en de andere helft naar gedaag-
   des vrouw.
7. Het is ook zo, dat ca. 4 maanden geleden proces is gevoerd tussen Lijske
   Verhindert, vaderlijke grootmoeder - ter eenre - en Jan Walravens - g.m. 
   Lijnken, nicht van moederszijde - ter andere - over de successie van 
   wijlen Thonis Verhindert enz. enz.

Aanlegger wil, in zijn conclusie, dat zijn vrouw mede-erfgenaam wordt van de kinderen van wijlen Jan den 
Ketelair - dit voor de helft.

13-07-1639 gemerkt C.     2/7
Gezien de "aenspraecke" van aanlegger van 8 juni l.l., zegt gedaagde:
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 1. Dat hij niet geloofd dat aanlegger zou zijn man en momboir van Jenneke, dr
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    Lenaert den Ketelaer.
    Dit omdat gedaagde "egheene Jenneken den Ketelaer en is kennende noch en
    heeft gekent gehadt".
 3. Er heeft niet alleen ΘΘn kind van Jan den Ketelaer - en Jenneke, zijn vrouw,
    de ouders overleefd.
    Maar hebben na de vader en moeder nog twee kinderen geleefd.
 9. Gedaagdes vrouw is "met exclusie van alle anderen" toegelaten tot de na-
    gelaten goederen van de kinderen van Jan den Ketelaer.
10. Ook nog te weten is "dat alnog in leven is een halve broeder van Jan den 
    Ketelaer - en deze zou nog "geprefereert" worden voor aanlegger.

Gedaagde "concludeert" aanlegger niet ontvankelijk.

07-09-1639 gemerkt D. 3/7
1. Aanlegger erkent geen man of momboir van Jenneken Leonarts maar van Fy, de
   dochter van Jenneken - en Leonart den Ketelaer "wettighe beddegenoten".
3. Aanlegger zegt dat hij geen cessie en opdracht heeft van den halven broeder
   van Jan den Ketelaer - ook Jan den Ketelaer ofwel Jan de Scheper genoemd.

Aanlegger "persisteert" bij zijn conclusie in de aanspraak gedaan.

28-09-1639 gemerkt E. 4/7
Geen nieuwe feiten.

09-02-1640 gemerkt F.
Aanlegger heeft opdracht van Jan Janssen Verhoeven - vulgo Jan de Ketelaer -
halve broeder van Jan Janssen de Ketelaer.

08-01-1640       aanhangsel F. 5/7
Jan Janssen Verhoeven - g.g.m. Jenneken, dr Jan Hoecx - zijnde met de kinderen 
in de "pesttijt 1636" gestorven. Enz enz. 
Volgt verhandeling, betreffende het "recht" van Cuyck, Grave en Asten.

      1640 aanhangsel F. 6/7
Extract uit het protocol van Asten - d.d. 9-3-1639

Betreft de verdeling van de goederen "Verhyndert" deze zaak is vergelijkbaar 
met de "hangende".

23-05-1640 7/7
Volgt "quadruplique" van gedaagde.
Geen nieuwe feiten.

R 75 fol. 22vo 25-05-1639

Willem Joosten Goris - g.m. Lijske, dr wijlen Jacop Verdijsseldonck zijn 
schuldig aan Jacop Jacop Verdijsseldonck - ƒ 275,-. 
Voor deze som zal Jacop onderhouden worden gedurende zij verdere leven, in 
wonen, kost, drank enz.     
Indien men niet "overeenkomt" dan zal Jacop zijn geld met intrest terugont-
vangen.
Enz. enz. 
Borg: Goort Joosten - broeder van Willem. 
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R 75 fol. 26vo 27-05-1639

Jan Jacops - g.m. Joostien - weduwe Peter Peters van Haubraken "renuntieert
en vertijdt" op alle goederen, roerend en onroerend, die Peter Janssen van 
Haubraken, oud-schoonvader van zijn tegenwoordige vrouw heeft vermaakt.  

R 75 fol. 23 28-05-1639

- Jenneken - weduwe Teunis Jan Selen - geass. met Frans Tijs Willems - en
- Heylken en Lijsken, drs wijlen Aert de Cuyper en zusters van Jenneke.
Zij verdelen:
1e lot: Jenneke
- huis, hof en aangelegen - te Ommel - bij 't Laerbroeck.

 1-2. Vreyns Willem Tijs
3. Hanrick Geven
4. het Laerbroeck of de gemeente

- de helft van het land in de hooch Loo - zuidwaarts
- de helft van den ouden Galre - te Ommel - noordwaarts
Belast met: (het huis) 1 vat rogge/jr aan de Custerye.
                     - ╜ stuiver/jr aan de Heer van Asten.
Nota: Jenneke heeft meer dan haar zusters omdat zij haar vaders deel gekocht 
      had en ook het deel dat hoorde aan wijlen Jan Aerts, haar broeder.
2e lot: Heylken en Lijsken
- land - de helft van den ouden Galre - zuidwaarts
- land - de helft van  de hooch Loo - noordwaarts
Nota: Er is nog sprake van kinderen en kindskinderen van Jenneke voors.
 
R 75 fol. 23vo 28-05-1639

- Jenneke - weduwe Teunis Jan Selen - ter eenre - en
- Mr Mathijs van den Hove, namens de overleden kinderen van Jenneke m.n. 
  Henrick, Peter en Lijntien.
Zij verdelen.
1e lot: Jenneke
de helft en alsnog 3 porties van de voorn. kinderen in:
- huis, hof en aangelag
- land de nyeuwen Erffen opte Galre

1. 'd oude Galre
2. erfgn Peter Mennen
3. erfgn Teunis van Rudth
4. Henrick Gevers

- land - de helft van den ouden Gelre - noordwaarts
- land - de helft van de Loo          - zuidwaarts
2e lot: de kinderen van Willem, haar zoon
- land het Driescantien - te Ommel 5 cops.

uit de hofstad af te meten - 
oostwaarts - naast de Capelle

    van Ommel

R 75 fol. 24 28-05-1639

Bonaventura Mathijssen van den Hove verkoopt aan Peter Henrick Jans:
- groes/hooiwas op den achtersten Diesdonck 2 l.

 1-3. de verkoper
 2-4. de koper

Hij verkoopt aan Jan Franssen van Bussel:
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- huis, hof, schop en aangelag - opten voorsten Diesdonck   1 sestersaet
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1. weduwe Willem Slaets
2. Goort Joost Goris
3. de verkoper
4. de gemeente

R 75 fol. 24vo 28-05-1639

Jan Franssen van Bussel is schuldig aan Bonaventura Mathijssen - ƒ 300,-.
Marge: 29-8-1661 - Gecasseert - zie protocol.

R 75 fol. 27vo 28-05-1639

Anthonis Vreynssen en Symon Symons, te Eyndhoven - beiden als geδde mom-
boiren van Grietien, onm. dr van wijlen Henrick Michielssen - en wijlen 
Iken, dr Jan Peters van den Eynde.
Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Joost Janssen:
- huis, hof en hofstad - aan de Capelle te Ommel

1. Michiel Jacops
2. Anthonis Canters
3. erfgn Heer Gerart van Brey
4. de straat

- land 5 cops.
1. erfgn Jan van Rest
2. Anthonis Canters
3. erfgn Peter Mennen
4. de weg

- land den Stockacker 3 cops.
1. Teunis van de Vorst  
2. Anthonis Canters

 3-4. de wegen
Belast met: 1╜ st./jr aan de Heer van Asten.

- ƒ 250,- aan de Pater van Ommel.
- ƒ 100,- aan Symon Symons.
- ƒ  84,- aan Frans Tijs Willems.
- 6 vat rogge/jr aan het Convent van Ommel (of 30 st./jr)
- 6 vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.

R 75 fol. 28 28-05-1639

Joost Janssen verkoopt aan Mr. Anthoni Canters:
= land den Steckacker 3 cops.

1. Anthonis van de Vorst 
2. de koper

 3-4. de wegen
R 75 fol. 25 06-06-1639

Willem, zn wijlen Gerart Henricx van Helmont is schuldig aan Lijsken Dircx -
ƒ 200,- α 5%.
Onderpand:
- huis, hof, land en groes - aant Rinckvelt te Voordeldonck.
Het geld is opgenomen om deze goederen te betalen.
Terug te betalen indien Lijsken het voor haar onderhoud "van doen heeft".

R 75 fol. 25 06-06-1639

- Jan Mathijs Punders - voor zichzelf,
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- Wilbort Janssen - g.m. Heylke, dr Tijs Mennen,
- Reynder Jan Reynders - g.m. Grietjen, dr Tijs Mennen,
- Goossen Michiels en Lambert Ariens - als momboiren van het onm. kind van 
  wijlen Jenneken Tijs Mennen,
- Dirck Franssen - als momboir van Merike, dr Peter Tijs Mennen - g.g.m. 
  Trijntien,
- Teunis Peter Mennen - voor zichzelf,
- Anthonis van de Vorst - als momboir van het onm. kind Mathijs Peter Mennen.
Allen erfgenamen, kinderen en kindskinderen van wijlen Mathijs Mennen - en 
Peerken.
Zij verkopen aan Lambert Ariens:
- huis, hof en land - te Ommel  7 l.

1. Vreyns Willem Tijs
2. de gemeente
3. erfgn Teunis Henricx
4. de straat

Belast met: 6 st./jr grondcijns.
- ƒ 100,- aan Sylvester van den Berge te Gemert.
- 1 daalder/jr of 1 malder rogge/jr aan de H. Geest van Asten.

R 75 fol. 25vo 07-06-1639

Dirck Henrick Bakermans - g.m. Jenneke Colen verkoopt aan Michiel Janssen 
van de Cruys:
- groes in de Sporcht

1. `t Convent van Ommel
2. Henrick Horckmans
3. Peter Colen de jonge
4. Mr. Anthoni Canters

R 75 fol. 26 08-06-1639

Mathijs Frans Mathijssen verkoopt aan Jan Henrick Symons zijn "versterf"
hem aangekomen van wijlen zijn ouders t.w.:
- huis, huis, hofstad, land, groes enz. 
Met inbegrip van alle lasten, renten, schulden.
Alsmede het "versterf" hem aangekomen bij "doodt" van Peter Jan Dryes - en 
Anneke, zijn vrouw - zijn oom en "moeye".

R 75 fol. 26 08-06-1639

Jan Jacop Slaets - g.m. Margriet Peters van Bussel verkoopt aan Laur.s  Volders:
- een rente van ƒ  6,-/jr - t.l.v. Jan Goort Sanen - brief d.d. 14-3-1629.
- een rente van ƒ 25,- kapitaal t.l.v. Henrick Baeckermans - d.d. NN.
R 33 - 52 08-06-1639 1/4.

Jan Anthonis Canters en Aert Janssen de Cuyper, aanleggers.
- contra
Willem Joosten, momboir van het kind van wijlen Dirck Joosten, gedaagde.
o.a.
Dat Dirck Joosten, als vader, na het overlijden van de moeder, zijn kind
"veele" jaren heeft onderhouden uit zijn eigen middelen

07-09-1639 2/4
   Het "onnosele kint" is na het overlijden van zijn ouders, welke "enige 
   schulden" hadden, bij zijn grootmoeder geweest.
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   Het kind wordt nu aangesproken.
8. Als Mathijs van Weert iets van Dierck "te goet" had gehad zou hij wel "ge-
   maent" hebben.
   De "hantschulden sijn gecreδrt bij sijne vader met veel drincken ende spe-
   len". 

09-10-1639 3/4
Het kind zijn vader had ook schulden aan Matheus [Handtkut].

09-02-1640 4/4
 1. Aanleggers hebben niet de minste reden "om de geheysschte ende opgeraepte
    schulden ten laste van de voors. onmondighe te moeten offt behooren te 
    coemen".
 7. Het is notoir, dat de aanlegger geen erfgenamen zijn van Matheus van 
    Weerdt.
13. "Sijnde wonder en vremt dat die aenl.n hun nyet en schaemen een onnoosel
    kynt sonder recht en actie te coemen molesteren".
15. De aanleggers bekennen zelf dat zij geen "actie of transport" hebben.

R 75 fol. 26 10-06-1639

Goort Goorts - g.m. Lijsken, dr wijlen Lambert Henricx verkoopt aan Anthonis
Canters:
- een rente van ƒ 12,50/jr - t.l.v. Mathijs Tijssen van den Hove en erfgn.
Brief d.d. 14-3-1635.

R 75 fol. 26vo 11-06-1639

Jr. Jan van Gerwen te Beeck op de Donck transporteert aan Mr. Jan van [Rams-
heyn], practisijn, te 's Bosch alle schulden en pretenties die hij ten platte-
lande uit staan - volgens bijgaande specificatie.

R 75 fol. 27 11-06-1639

Thomas Aert Willem Berckers - g.g.m. Hanricxken, dr wijlen Philips Willem van Heuchten - mede namens zijn 
onm. kinderen van hem - en Henricxken, zijn eerste 
vrouw.
Met toestemming van schepenen en met ass. van Willem Philips Willems van Heuch-
ten, oom en momboir van de kinderen verkoopt hij - het deel in de goederen hetwelk hem en zijn kinderen 
toekomt - aan:
- Hanrick Jan Tijs, als momboir van Aert en Jenneke kinderen van wijlen Philips
  Willem Heuchten - 1/3e deel,
- Frans Martens - g.m. Hilleke, dr wijlen Philips Willems (van Heuchten), ook
  1/3e deel,  
- Laurens Joosten, als momboir van Philips, onm. zoon van wijlen Jan Philips 
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  Willem van Heuchten, eveneens 1/3e deel
 Naschrift:  Toestemming om te verkopen werd gegeven:

a. Vanwege de grote schulden en renten op de goederen staande.
b. De opbrengst wil Thomas benutten tot onderhoud en alimentatie
   van zijn vijf onm. kinderen welke "hij nyet gerne van gebreck en

             soude verlaten maer met eren gerne soude opvoeden".

Netto opbrengst van de verkoop: ƒ 68,50.

R 75 fol. 28 26-06-1639

- Teunis Pauwels - g.m. Emken, dr wijlen Dircx Peter Verschueren - en weduwe 
  van Teunis Peters Martens - ter eenre - en
- Merike, dr wijlen Peter Martens - geass. met Marten Seel Martens.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Peter Martens en zijn vrouw, beiden +.
1e lot: Merike
- huis, land, groes etc. - te Ommel.
- de helft van een weiveld - aen den Dijck 7 l.

1. Geef Martens
2. de delers
3. weduwe Aert van de Vorst
4. erfgn Bruysten van Bussel (Isbout ?)

- de helft van de Cranenbempt
1. erfgn Dirck Verschueren
2. de delers
3. Seel Schepers
4. de Aa

- land den Cranenacker 2 l. 38 r. 2 v.
1. Hanrick Willem Selen
2. Marcelis Schepers
3. Philips Isbouts e.a. 
4. Jan Teunis

- land het cleyn Oullandt  l. 40 r. 16 v.
1. erfgn Peter Verschueren
2. Jan Schepers
3. Geef Willem Martens
4. de hoeff te Haubraken

- hooiveld - gekomen van Merie Aerts 1 l. 37 r.
 1-3. Meester Peter Jacops e.a. 

2. de delers
4. de Aa

- het groot Oulandt 2 l. 5 r. 14 v.
1. Mr. Peter Jacops

 2-3. de delers
- het Craenenbraecxken 1 l. 8 r.

1. Hanrick Willem Selen
2. Seel Schepers
3. Jan Teunis
4. Jan Teunis e.a. 

- groes - de helft van 't Busvelt
1. de Kerk van Asten
2. de delers
3. den dijck
4. de delers e.a. 

- land - de helft van  't Ven
1. Seel Schepers
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            2-3-4. de delers
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- de helft van de Langenacker       de helft is 3 l. 22╜ r. 7 v.  
1. de gemeente
2. de delers
3. Marten Selen
4. Peter Hanricx op de Beeck

- een hofstad - gekomen van wijlen Jacop Jan Tijssen
            1-2-3. de Drijffstraeten

4. weduwe Aert van de Vorst
- land bij den Heytrack - 

uitschietende op de Aa
Belast met: de helft van 8 vat rogge/jr aan de schout van Oers.

- 1 malder rogge/jr aan de H. Geest van Mierlo.
- 5 vat rogge/jr aan de Vicarius van Asten.
- 2 gl. 14 st./jr aan deze "ontfangersse".
- 1 gl./jr aan de H. Geest van Asten.

2e lot: Teunis Pauwels
- huis, schuur, schop, hof en land - aan den Dijck 12 l. 26 r.

1. Marten Selen
2. Jan Teunis
3. Seel Schepers
4. de gemeente

- een hooyveltien aen de Vonder 3 l. 12 r. 12 v.
1. Marten Selen
2. Mr. Peter Jacops
3. de Aa
4. den Dijck

- de helft - in een wei- of groesveld dit deel  7 l.
1. Jr. Gerwen
2. de delers
3. weduwe Aert van de Vorst
4. erfgn Isbout van Bussel (Bruysten ?)

- de helft van de Cranenbempt
 1-3. Jan Schepers

2. de delers
4. de Aa

- land den Wittenacker      24 r.
1. Marten Selen e.a. 
2. Jr. Gerwen
3. de delers
4. erfgn Tijs Franssen

- land den Heghacker 2 l. 19 r.
1. erfgn Luycas Hanricx
2. Marten Selen
3. de delers
4. de straat

- groes 't Hoeffken      17 r. 3 v.
1. Teunis Vreynssen
2. Thomas van Buel  
3. Mr. Peter Jacops
4. Seel Schepers

- land den Becker       7 r. 6 v.
1. Mr. Peter Jacops

            2-3-4. Joosken - weduwe Jan Teunis
- land de hofstad bij Marten Selen 4 l. 16 r. 16 v.

1. erfgn Hanrick Houben
2. Marten Selen
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3. Goort Luyten
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4. de gemeente
- land       41 r.

1. Marten Selen
2. Geeff Martens
3. Jan Schepers
4. de delers

- groes - de helft van het Busvelt 3╜ l. 13╜ r.
1. Gheeff Martens
2. de delers
3. den Dijck
4. Mr. Peter Jacops e.a. 

- land - de helft van 't Ven
 1-2. de delers en Mr. Peter Jacops
 3-4. de delers

- de helft van de Langenacker
1. Willem Joosten
2. de delers
3. erfgn Hanrick van Bussel  
4. Marten Selen

Belast met: de helft van 8 vat rogge/ aan de schout van Oers.
- 1 malder rogge/jr aan de Pater van Ommel.
- 10 vat rogge/jr aan O.L.V.-aultair of H. Cruys.
- 1 peter/jr (18 st.) aan de Kerk van Asten.

R 75 fol. 30 26-06-1639

- Teunis Pauwels - g.m. Emken, dr wijlen Dirck Peters Verschueren - ter eenre - 
  en
- Teunisken Verschueren, haar zuster.
Zij verdelen hun goederen - aen den Dijck.
1e lot: Teunis
- schuur, schop met den halve dries - de schop te verwijderen zonder het huis
  te beschadigen.

 1-4. Seel Schepers
2. de delers
3. de straat

- hooiveld neffen de Cranenbempt 3 l. min 10 r.
1. Bruys Isbouts

 2-3. Meriken Peter Martens
4. de Aa

- land den Dijckhoff 2 l. 34 r.
1. den dijck
2. Geeff Willem Martens
3. Phlip Isbouts
4. Teunis Aerts van den Eynde

- land 'd Oulandt 1 l. 42 r.
 1-3. Jan Schepers

2. Marten Selen e.a. 
4. Meriken Peter Martens

- land 'd Oulandt - gekomen van
Peter Verschueren   1 l. 5 r.

1. Marten Selen
2. Meriken Peter Martens
3. Seel Schepers
4. de delers

- land de Zille 2 l. 30 r.
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1. Seel Schepers
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2. Hanrick Willem Selen
3. de Aa
4. Philips Isbouts

- land 't Lanckhoudt 1 l. 5 r.
1. Seel Schepers
2. Hanrick W. Selen
3. erfgn Hanrick v. Bussel
4. de delers

- de Horst - van Peter Dircx -neffen     
              den Braeck       40 r

1. Seel Schepers
2. Meester Peter Selen
3. den Dijck
4. Marten Selen

- de cleyne Horst 1 l. 24 r.
 1-2. Marten Selen

3. Meriken Peter Martens
4. Teunis Peters van den Eynde

- het half heytvelt - langs door te delen
Belast met: de helft van 14 vat + 1 cop rogge/jr aan de schout van Oers.

- 7 vat + ╜ cop voor dit lot.
- 7 vat + 1 cop rogge/jr aan de Custery van Asten. 
- 2╜ vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- 1 peter/jr aan de Kerk van Asten.

2e lot: Teuniske
- het oud huis van Dirck Verschueren met de halven dries - de zijde van 
  Teunis de Scheper - den dries te delen dat het huis niet beschadigd wordt.
- land bij Philips Isbouts 6 l. 16 r. 10 v.

            1-2-3. Philips Isbouts
4. de verkrijgster

- groes Jansveltjen 5 l. 22 r. 3╜ v.
1. Wilbort van Bussel
2. Aert van de Vorst
3. de verkrijgster
4. Philips Isbouts

- 't cleyn Oulandt - Peter Verschueren
1. Hanrick Willem Selen
2. Meriken Peter Martens
3. Mr. Peter Jacops
4. Geeff Willem Martens

-groes het Ven 1 l. 20 r. 17╜ v.
   1. Philips Isbouts

2. Merike Peter Martens
3. Seel Schepers
4. het 1e lot

- het half heytvelt - langs door te delen
1. Hanrick Willem Selen

Belast met: 7 vat + ╜ cop rogge/jr aan de schout van Oers.
- 9 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- 1 gl./jr aan Heer Jan te Vlierden.

R 75 fol. 31 26-06-1639

Anthonis Pauwels - g.m. Emken Dirck Peters Verschueren verkoopt aan Teuniske,
zijn schoonzuster:
- een rente van ƒ 200,- 
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T.l.v. Geeff Willem Martens - sinds d.d. NN.
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R 75 fol. 31 26-06-1639

- Teunis Pauwels - g.m. Emken, dr Dierck Peters Verschueren - weduwe Teunis
  Peter Martens - ter eenre - en
- Dries Martens - g.m. Peerken, dr van Emken voors.
- Marten Selen - als momboir van Marten, zn van Emken en Teunis Peter Martens.
Zij verdelen de aan hun "verstorven" goederen - gelegen aen den Dijck. 
1e lot: Teunis Pauwels
- de hele hofstad van wijlen Peter Martens - met het huis, schop en schuur,
  deze moet geruimd worden.
- groes den Craenenbempt 12╜ l.  1 r.

gekomen van Dirck Verschueren
1. Philips Isbouts

 2-4. Meriken Peter Martens
3. de gemeente

- groes de Zille 2 l.    30 r.
1. Seel Schepers
2. Hanrick Willem Selen
3. Philips Isbouts
4. de Aa

- land den Wittenacker
1. Jr. Gerwen

 2-3. Marten Selen e.a. 
4. erfgn Tijs Franssen

- land den Hulsbos
1. Marten Selen
2. Geeff Willem Martens
3. Jan Schepers
4. de delers

- land den Langenacker
1. Marten Selen
2. erfgn Hanrick van Bussel
3. Meriken Peter Martens
4. Willem Luyten

- land de Horst aen de Braeck
1. Seel Schepers  
2. Mr. Peter Jacops
3. den Dijck
4. Marten Selen

- het groot Oulandt - van Peter Dircx
1. Marten Selen
2. Meriken Peter Martens
3. Seel Schepers
4. de delers

- het ╝e deel van een weiveld achter Haubraken
1. Jr. Gerwen
2. weduwe Aert van de Vorst

- het ╝e deel van het Busvelt
1. Geeff Willem Martens
2. den Dijck

Belast met: 5╜ vat rogge/jr aan de schout van Oers.
- 1 malder rogge/jr aan de Pater van Ommel.
- 7 vat + 1 cop rogge/jr aan de Custerye van Asten.
- 2╜ vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- 1 peter/jr aan de Kerk van Asten.

Er is nog sprake van "een eyck in den Becker" die moet blijven staan t.b.v. 
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Dryes Martens.
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2e lot: Dryes Martens - g.m. Peerken, dr Teunis 
      - Peter Martens en Marten, haar broeder
- de halve hofstad met schuur en schop - gekomen van Dirck Verschueren -
  1. Seel Schepers
- de hofstad bij Marten Selen

 1-2. erfgn Hanrick Hoeven Verhoeven
3. de straat
4. Goort Joosten

- land het groot Oulandt - gekomen van Dirck
          Verschueren

1. Jan Schepers
2. Marten Selen e.a. 
3. Jan Schepers
4. Meriken Peter Martens

- land het Lanckhoudt
1. Seel Schepers
2. Hanrick Willem Selen
3. erfgn Hanrick van Bussel
4. de delers

- land den Dijckhoff
1. den dijck
2. Geeff Willem Martens
3. Philips Isbouts
4. Teunis Peters van den Eynde   

- groes bij 't Hoeffken       17 r.
1. Thomas van Buel
2. Teunis Vreynssen
3. Mr. Peter Jacops
4. Seel Schepers

- de helft van de Cranenbempt
1. Jan Schepers

- het Bemptien aen de Vonder
1. Marten Selen
2. Mr. Peter Jacops

             3. de Aa      4. den Dijck
- land den Heghacker

1. Marten Selen
2. weduwe Aert van de Vorst
3. de straat
4. Teunis Pauwels

- de helft van het Heytvelt - te delen met Merike Peters
1. erfgn Hanrick Hoeben

- land de cleyne Horst
1. Marten Selen
2. Teunis Peters van den Eynde
3. Marten Selen
4. Meriken Peter Martens

- groes - de helft van 't Ven
 1-2. Meriken P. Martens

- land den Becker
1. Mr. Peter Jacops

            2-3-4. Joostien Martens
- de schuur staande op de hofstad van Peter Martens - te ruimen binnen 6 jr.
Belast met: 5╜ vat + ΘΘn halve cop rogge/jr aan de schout van Oerle.

- 10 vat rogge/jr aan O.L.Vrouwen-altaar te Asten.
- 5 vat rogge/jr aan de Pastoor van Asten.
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- 1 peter/jr aan de Kerk van Asten. 
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R 75 fol. 32vo 26-06-1639

- Dryes Martens - g.m. Peerken, dr wijlen Teunis Peter Martens - en haar 
  broeder:
- Marten, onm. zn Teunis Peter Martens - geass. met Marten Selen.
Zij verdelen de goederen van wijlen hun vader.
1e lot: Marten
- de halve hofstad met de schuur - aan den Dijck - gekomen van Dirck Verschue-
  ren

1. Seel Schepers
- land den Dijckhoff 2 l. 33 r.

1. den Dijck
2. Geeff Willem Martens
3. Phlips Isbouts
4. Teunis Peters van den Eynde

- land het Lanckhoudt  l. 6 r.
1. Seel Schepers
2. Hanrick Willem Selen
3. erfgn Hanrick van Bussel
4. de delers

- groes - de helft van den Craenenbempt
1. Jan Schepers
2. Merike Peter Martens

- land het groot Oulandt
 1-3. Jan Schepers

2. Marten Selen e.a. 
4. Marike P. Martens

- groes de cleyne Horst
 1-3. Marten Selen

2. Teunis Peters van den Eynde
4. Merike P. Martens

- de helft van het ╝e deel van het Busvelt
- de helft van het ╝e deel van wei en groes achter Haubraken - beiden te delen   met de wederdeler.  
Belast met: 10 vat rogge/jr aan O.L.Vrouwen-altaar.

- 5 vat rogge/jr aan de Pasterye van Asten.
- 1 peter/jr aan de Kerk van Asten.

- land bij 't Hoffken      17 r. 
2e lot: Andryes Martens
- de hele hofstad bij Marten Selen

1. Marten Selen
2. erfgn Hanrick Hoeben

   3. de gemeente
4. Goort Joosten

- land den Heghacker
1. Marten Selen
2. weduwe Aert van de Vorst
3. de straat
4. Teunis Pauwels

- een hooiveld aan de Vonder
1. Marten Selen
2. Mr. Peter Selen
3. de Aa
4. den Dijck

- de helft van het Heytvelt
1. Hanrick Hoeb Verhoeven
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- groes - de helft van ' Ven 
1. het Oulandt - van Merike P. Martens

- land den Becker      7 r.
1. Mr. Peter Selen en Joostien Jan Teunis

- de helft van ╝e deel van een groes- en weiveld achter Haubraken.
- de helft van ╝e deel van het Busvelt
- de schuur op Teunis Peter Martens grond en de schop op de hofstad van 
  Dirck Verschueren - te ruimen binnen 6 jr.
Belast met: 5╜ vat + 1 cop rogge/jr aan de schout van Oers.

R 75 fol. 34 27-06-1639

Wilbort Daendels Selen verkoopt aan Jan Jacops, zijn zwager:
- en groesveldje in de Haeseldonck

 1-2. erfgn Peter Janssen van Haubraken
3. Jenneke Daendel Selen - verkopers zuster
4. erfgn Joost van Weert

- groes in de Haeseldonck
1. Dryes Thomas
2. Heer Peter Henens
3. de Aa
4. erfgn Jan Aert Rutten

R 75 fol. 34 27-06-1639

Jan Jacops - g.m. Joostien Daendel Selen verkoopt aan Dielis Jan Willems:
- een cijns van - ƒ 12,-/jr.
Onderpand:
- groes in den Haeseldonck 

1. Dryes Thomas
2. Heer Peter Henens
3. de Aa
4. erfgn Jan Aert Rutten

- groes het Toemaetveltien - in de Haeseldonck
1. Peter Hanrick Vreynssen
2. Hanrick Jan Selen
3. ergn Peter van Haubraken
4. Dryes Thomas

- land op de Gruenacker een sestersaet 
1. Dryes Thomas
2. erfgn Philips Goossens
3. de Loverboschwech
4. Wilbort Daendels

- huis, hof en hofstad - in de Wolsberch.
1. Dryes Thomas
2. Frans Lambert Selen
3. de straat
4. Peter Hanrick Vreynssen

- het half Eusselvelt - int Lielder
1. Dryes Thomas
2. Hanrick Jan Selen
3. Jenneke Daendel Selen
4. erfgn Seel Jacops

R 75 fol. 34vo 27-06-1639
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Goort Goorts is schuldig aan Marten Selen - ƒ 200,- α 5╜%.
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R 75 fol. 34vo 28-06-1639

Jacop Janssen neemt over van Marten Marcelissen:
- een pacht van 7 vat rogge/jr - reductie - aan de H. Geest van Asten.
- een pacht van 22╜ st./jr aan de Kerk van Asten.
Koper stelt als onderpand de goederen die hij en zijn vrouw verkregen heeft 
t.w:
- huis, land. groes, hei en wei - aen den Diesdonck.
Marge: 20-10-1647 - Marten Marcelissen neemt de pachten wederom over van 
                    Jacop Janssen.

R 75 fol. 35vo 10-07-1639

Jan Verhoeven te Heuchten verkoopt aan Hanrick en Dielis Henricx - g.m. Lijsken, dr Lenart Verhoeven zijn deel 
in de goederen op hem "verstorven" van wijlen 
Jan Janssen Verhoeven, zijn broeder en "desselfs kinderen".
De goederen bestaan uit - huis, land groes enz.     

R 33 - 52 13-07-1639

Bonaventura Mathijssen van den Hove, aanlegger 1/2
- contra
Peter Michiel Colen de jonge, verweerder
o.a. 
2. Omtrent veertien dagen voor Pinksteren l.l. heeft aanlegger t.h.v. Cornelis
   Cornelissen zitten drinken en in welk gezelschap toen ook gedaagde is geko-
   men. Deze heeft toen tegen aanlegger, als deken van het gilde St. Catharina
   geweest, gezegd en uitdrukkelijk verklaart dat hij de schapen van het gilde 
   weggedreven had en niet betaald of er rekening van had gedaan. Hij heeft 
   aanlegger verder uitgemaakt voor dief.
3. Om "moeyten" te voorkomen is de aanlegger naar huis willen gaan, doch ge-
   daagde is hem "met eenen furieuse sinne met eenen blooten mesch naergespron-
   gen ende heeft hum inden selve huyse tusschen de deure ende kelder eene
   swaere lendige wonde gesteecken in sijne slinckeren erme".
4. Aanlegger heeft hiermee in werktijd zes weken vanuit Asten naar de "Meester"
   te Someren moeten gaan en zijn kost niet kunnen verdienen.
   Hij vraagt om gedaagde bij het definitieve vonnis voor de vierschaar te la-
   ten komen "ten volcke meest vergadert sijnde, blootshooffts ende bloote
   voeten met gebueghde knyen ende gevoude handen" om de gewraakte woorden te
   herroepen en vergiffenis te vragen.
   Verder vraagt hij om de gedaagde op te leggen en te laten betalen een 
   schadevergoeding van ƒ 150,-. 
   

07-12-1639 2/2
Gedaagde zegt dat het vanzelfsprekend is dat men niemand vals mag beschuldigen.
En dat degene die dit doen niet alleen gestraft moeten worden met de kosten
van het recht, maar ook gehouden zijn tot restitutie van "eer en fame".
Hij onkent ook niet dat hij op de bewuste dag heeft zitten drinken naast aan-
legger. 
Wel ontkent hij dat hij aanlegger heeft "gequetst off gestecken in sijnen 
slincken arm".
Aanlegger mag uitzoeken wie dat wel heeft gedaan.
nz. enz.   
R 33 - 52 13-07-1639 1/1

Schout van Asten, aanlegger
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- contra
Goyaert Blockmaeckers, gedaagde.
o.a. 
Gedaagde wijst de aanklacht, d.d. 25 mei l.l. tegen hem, af. 
4. Maar het is waar, dat Catharina, dr Jan van de Moosdijck "de gedaagde was
   invallende met een hout, waermede sij hem sochte te slaeghen ende te 
   quetsen"
5. Om dat te beletten heeft hij haar "met sijn handt sachtelijcken van hem ge-
   stooten sonder dieselven eenichsints gequetst, geslaeghen off geblootlaet
   te hebben".
6. Het is daarom abusief dat hij Catelijn zodanig "soude hebben getracteert"
   alsof hij haar "om den hals had willen brengen".
7. Ook is het niet waar dat zij door dit voorval enig werk heeft moeten laten       liggen "soo sij egheene 
geswille, bulten, buylen off eenighe blauwe teecken
   heeft connen toonen".

R 75 fol. 35 13-07-1639

- Bruysten, zn wijlen Geeff Colen,
- Peter Thonis - g.m. Jenneke, dr Geeff Colen.
Ze delen hun goederen - gelegen aan den Bosch.
1e lot: Bruysten
- 16 "eycke houter" - en
- 10 beste willigen - staande aan het huis. Met conditie dat de eiken nog 
  twaalf jaar mogen blijven staan en dr willigen nog vier jaar.
- de helft van een groesveld in de Mortell

1. erfgn Frans Verrijt
2. de delers
3. de straat
4. Hens van de Cruys

- het middelste deel in een weiveld met de Nyeuw Erffve
 1-2. de delers

3. erfgn Frans Verrijt
4. Willem Jacops van de Cruys

- land den Brugacker
 1-3. Hens van de Cruys

2. Bruysten Verhees
4. de gemeente

- land het Willichstuck
1. Hens v.d. Cruys

            2-3-4. erfgn Frans Verrijt
2e lot: Peter Tonis
- huis, hof en hofstad - aan den Bosch

1. erfgn Marcelis Peter Jacops
2. de straat
3. erfgn Jan van Huchten
4. de delers

- een Eusselvelt - gelijck bij de middelste graef is afgegraven.
- nog een ander deel, waar Bruysten in het midden ligt.
- hooiwas op de Aa

1. Vreyns Willem Tijs
2. Seel Schepers
3. de Aa
4. Bruysten Geven - het 1e lot

- de helft van een groesveld in de Mortell
1. de hofstad
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2. het 1e lot
3. Hens v.d. Cruys
4. de straat

- land den Hophoff
1. erfgn Frans Verrijt
2. Willem v.d. Cruys

 3-4. de straat
- land den hogen Camp

1. de weg
 2-4. de gemeente

3. Seel Schepers
- land in de Camp

 1-3. Jan van Huchten
2. erfgn Marcelis Peter Jacops
4. de straat

R 75 fol. 35vo 26-07-1639

- Jan Joosten Roefs - g.m. Peerken, dr wijlen Joost Peters,
- Evert Janssen - g.m. Engelken, dr Joost Peters,
- Jan Aerts - g.m. Lijntien, dr Joost Peters.
Zij delen de goederen door Henrick Peters, hun oom, bij zijn overlijden nage-
laten.
1e lot: Joost J. Roefs  
- land de Garstcamp - int Lielder 3 l. 17 r.

1. Teunis Martens
2. de Drijffstraet 
3. Hanrick Jan Selen en Dryes Thomas
4. erfgn Jan Maes en Hanrick J. Selen

- de helft van de Grootenacker - int Lielder
1. erfgn Jan Verrijt
2. erfgn Willem Selen
3. de Aa
4. den Dijck

2e lot: Evert Janssen
- de helft van de Grootenacker - op de Lochten

1. het 1e lot
2. erfgn Willem Selen
3. Anthonis Canters
4. de straat

- land bij Jan Beckers - aent Dorp
1. weduwe Jan Beckers
2. erfgn Barbara Verlynden

 3-4. de straten
- een deel in een beemd - achter Ostaden 4 l.

1. de Pastory van Asten
2. erfgn Teunis Henricx
3. Jan Anthonis Mennen
4. Fyken Peters

3e lot: Jan Aerts
- land achter de Meulen 2 l.

1. de Pastoryenerffve
2. Dielis Heynen en erfgn Reynder Janssen
3. de straat
4. NN.
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- groes int Root
1. Laurens Volders
2. erfgn Jan Maes
3. erfgn Mr Adriaen Lintermans,
   Lambert Henricx,
   Jan Henrick e.a. 
4. den Dijck

R 75 fol. 36vo 30-07-1639

Catharina van Brederode - weduwe Bernard de Merode, Heer van Asten, geass.
met Joris de Merode, haar oudste zoon.
Zij verkoopt aan: 
Johan de [Salmen] Jonker de [Malgre] - g.m. Agnes Guilielmine de Meorde
- de grondheerlijkheid Asten met alle gerechtigheden en goederen, zo leen-
  als allodiale- als cijnsgoederen,
- het kasteel,
- drie hoeven,
- ht cijnsboek,
- tienden op Heusden, Loverbosch en Laerbroeck alsmede de Middeltienden,
- de windmolen,
- subalterne lenen,
- rechten van visserij als andere.
Enz. enz.

R 75 fol. 37vo 30-07-1639

Catharina van Brederode enz. heeft de heerlijkheid Asten verkocht - waarbij is
overeengekomen dat de koper zal ontvangen: 
- een specificatie van alle renten, schulden enz.   
- de "dote" of huwelijksgelden van de twee dochters van de verkoopster m.n.
  Anna Magdalena en Johanna van Merode,
- ƒ 2800,- waarmede is "geδngageerd - de Middeltiende,
Dit alles zal met de koper worden afgerekend en uit hetgeen boven een bepaald 
bedrag uitkomt zal Catharina ƒ 500,-/jr ontvangen, dit gedurende haar verdere leven en daarna zal het kapitaal 
ƒ 10.000,- komen aan de koper en zijn vrouw,
als zijnde gerechte "dote" van Agnes G. de Merode.
Bovendien zal Catharina nog ontvangen:
- de helft van het jaarlijks pensioen der huwelijksgelden van haar voor. twee
  dochters, dit ook gedurende haar leven - e.e.a. α 5%.
  Na haar overlijden komt dit aan haar beide dochters.
Verder is overeengekomen dat:
- mochten op de heerlijkheid meer lasten, renten en achtersellen worden bevon-
  den, dat daarvan bewijs gedaan zal moeten worden "als de pricipaele cooppenn.
  bedragende t.w.: hondert en twelff dusent gulden  ƒ 112.000 of ƒ 12.100 ??
Enz. enz.

R 75 fol 39 30-07-1639

Floris de Merode, Heer van Asten, verklaart zijn recht op de drie 
"doten" aan zijn drie zusters, in de vorige akte, aan zich voor te behouden.  
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R 75 fol. 39 30-07-1639

Floris de Merode, Heer van Asten, verkoopt aan Johan de Malgri - en Agnes G.
de Merode:
- beemd den Borchbempt - bij de Castele

 1-3. de koper
2. Philips Goorts
4. erfgn Frans Verlynden
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R 75 fol. 39vo 02-08-1639

Henrick Peters - g.m. Jenneke, dr wijlen Willem Reynders te Hove verkoopt
aan Goort Goorts:
- twee stukken land en een groesveldje - zoals hij onlangs gekocht heeft van
                                         de erfgn wijlen Philips Peter Slaets.
- ΘΘn stuk land in de Wolsberch

1. Frans Philipssen
2. Goort Geldens
3. de Drijfstraet
4. erfgn Jan Jelis Smolders

- een stuk land in de Wolsberch
1. Mr. Mathijs van Hove
2. Frans Philipssen
3. Philips Goorts
4. erfgn Joost Jan Willems

- het groesveldje achter 't Sloot van Asten
1. erfgn Frans Voermans
2. erfgn Jan J. Smolders
3. de cleyn Aa
4. den Drijffwech

Belast met: 2╜ hoen/jr, uit de groten akker, aan de Heer van Asten.
- 2 blancken/jr uit de andere akker, aan de Heer van Asten.
- ƒ 500,-.

Marge: De ƒ 500,- zijn aan Willem Tijs Vogels gelost.

R 75 fol 40 06-08-1639

Abraham Luycas en Philips Goorts, zijn bij "eede" aangesteld als momboiren van Goortien, onm. kind van wijlen 
Dirck Goort Selen - en Lijsken enz. enz.
Zij verkopen aan Huybert van der Schauwen:
- huis, hof, hofstad en land - in de Cauwberge   

1. Cornelis Cornelissen
            2-3-4. de straat

- de schuur aan de andere zijde van de straat

Zij verkopen aan Frans Philipssen: 1 l.
- groes int Lielder - in een groter veld

1. Teunis Martens
2. Aert Jan Aerts
3. erfgn Seel Jacops
4. Henrick Bastiaens 

Zij verkopen aan Aert Jan Slaets:
- groes achter Ostaden 5 l. 47 r. 7╜ v.

1. erfgn Huybert Jan Diepenbeecx
2. Jan Anthonis Mennen
3. de Aa
4. de koper

Belast met: 6 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.

Zij verkopen aan Aert Symons van Bon:
- land bij Ostaden

1. Joost Philipssen
2. de koper
3. de straat
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4. erfgn Daendel Colen
Zij verkopen aan Willem Dircx, vorster:
- land de Clevercamp - in de Couberge

        1-2-4. de gemeente  3. Jan Anthonis Mennen 
  
R 75 fol. 41 06-08-1639

Aert Jan Slaets verkoopt aan Abraham Luycas en Philips Goorts - als momboiren
van Goortien, onm. zn van wijlen Dirck Goort Selen - en Lijsken:
- een rente van ƒ 200,- α 5╜%.
Onderpand:
- groes achter Ostaden 6 l.

1. erfgn Jan Diepenbeecx
2. Jan Anthonis Mennen
3. de Aa
4. Aert Jan Slaets

- groes ter pl. voors. 2 l.
1. Mathijs Janssen v.d. Zande 

                2. Dirck Franssen
        3. de verkoper      4. Jan Janssen

Marge: Goort Dircx te Heese heeft de volle som ontvangen van Aert Jan Slaets -
       d.d. 15-9-1688.

R 75 fol. 44vo 08-08-1639

Peter Michiel Colen, als momboir van Frans Joost Frans Verlynden - mede namens
Frans zn wijlen Aert Willem Vogels, mede-momboir van moederszijde, verkoopt 
aan Mr. Mathijs van den Hove, schout:
- een hofstad - aen de Poel

 1-2. de gemeente
3. Aert Peters van Otterdijck
4. de Poel

Belast met: ƒ 100,- aan de weduwe Gijsbert Bax.
Koopsom: ƒ 50,- α 6%.

Marge: Gelost op 9-1-1649 aan Peter Michiel Colen, president.

R 75 fol. 41 15-08-1639

Huybert van der Schauwen - g.m. Catalijn Joost Roefs is ten respecte van 
bovengeschreven koop (??) schuldig aan de onm. kinderen van wijlen Jan Teunis
- ƒ 100,- α 5╜%.
Marge: Goort Dircx is van deze ƒ 100,- voldaan door Hendrick van den Bleeck -
       g.m. de dochter van Joost Willems - 17-3-1688.

R 75 fol 41vo 15-08-1639

Aert Janssen is schuldig aan Meriken, dr Roeloff Dircx - ƒ 100,- α 6%.

R 75 fol. 41vo 17-08-1639

Teunis Pauwels - g.m. Emken - weduwe Teunis Peter Martens verkoopt aan:
- Andries Martens - g.m. Peerken, dr Teunis Peter Martens - en
- Marten Selen - als momboir van Marten, onm. zn Teunis Peter Martens - en
  t.b.v. hem - ieder voor de helft :
- alle goederen, hem verkoper, onlangs vanwege zijn vrouw aangekomen - roerend
  en onroerend.

165



Koopsom: ƒ 800,-.
Deze ƒ 800,- blijven voor Teunis Pauwels, waarover hij vrij kan beschikken
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zonder dat Emken of iemand anders van harentwege, voor of na zijn dood, daarin
zullen mogen delen.

R 75 fol. 42 17-08-1639

Emken - weduwe Teunis Peter Martens - nu g.m. Teunis Pauwels - transporteert
alle goederen, roerend en onroerend, haar met haar man onlangs aangekomen, aan:
- Dryes Martens, haar "swaeger" = (schoonzoon) - en
- Marten Teunis Peter Martens, haar zoon.
Voor deze goederen wil zij geen geld, doch alleen gedurende haar verdere leven
"eerlijk" onderhouden worden in kost en kleren, zowel in ziekte als gezondheid
enz. enz. 

R 75 fol. 42vo 17-08-1639

Andryes Martens en Marten Teunis Peter Martens, zwagers, zijn schuldig aan 
Marten Selen - ƒ 500,- α 5╜%.
Marge: Gelost - 21-8-1641.

R 75 fol. 42vo 17-08-1639

Dryes Martens en Marten Teunis Peter Martens zijn van de verkoop door Teunis Pauwels aan hen gedaan - ƒ 800,- 
schuldig. Nu wordt betaald ƒ 725,- en de 
overige ƒ 75,- resteren,
Marge: 7-12-1639 - de ƒ 75,- ook gelost.

R 75 fol. 42vo 29-08-1639

- Hanrick Dielis Henricx - g.m. Fyken, dr wijlen Lenart Janssen Verhoeven - en
- Jan Jan Hanssen - als erfgenamen van wijlen Gerart Dircx verkopen aan Aert
Symons van Bon:
- een rentebrief van ƒ 100,- α 6%.
Die wijlen Gerart Dircx gekocht heeft van Frans Lomans op 12-4-1634 - zie
protcol.
De originele constitutiebrief is van d.d. 30-12-1632 t.n.v. wijlen Aelken van
Beke.

R 75 fol. 43 29-08-1639

Aert Symons van Bon geeft bij "erfwisseling" over aan Hanrick Dielis Hanricx:
- land de Vlaschcloten - aen de Pas 7 cops.

1. erfgn Aert Dryes
2. erfgn Aert Verheyen          
3. Cornelis Peters
4. de weg naar de Stegen

De verkoop wordt mede gedaan namens Heylken, onm. dr van de verkoper en zijn 
eerste vrouw - Jenneke, dr Jan Tielen.

R 75 fol. 43 29-08-1639

Joost Anthonissen van Hees - g.m. Joostien, dr wijlen Peter Janssen Cocx
verkoopt aan Wilem Joost Goris:
- groes of dries op den achtersten Diesdonck 20 r. 16 v.

1. de koper en zijn erfgn
2. Jan Jacop Slaets 
   Jan Goort Saenen e.a. 
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3. Jan G. Saenen
4. Jan Jacop Slaets 

Hij verkoopt aan Jan Jacop Slaets:
- land op de achtersten Diesdonck 33 r. 15 v.

1. Pauwels Colen
4. Jenneken Cocx
3. Jacop Janssen
2. de koper

R 75 fol. 43vo 19-08-1639

Goort Goorts verkoopt aan zijn zwager Dirck Peters:
- drie stukken land, welke hij heeft gekocht van wijlen Hanrick Peters - op
op 2 aug. l.l. - t.w. 
- 2 stukken land in de Wolsberch.
- 1 stuk groes n de cleyne Aa.
De koper geeft deze stukken weer, voor drie jaar, in huur aan de verkoper.

Huursom: ƒ 20,-/jr excl. de cijnsen. 

R 75 fol. 44 05-09-1639

Aert symons van Bon en Lambert zijn [     ] mede voor Walraven Janssen, zijn 
schoonvader, verkopen aan Wilem Dircx, vorster:
- een hofstad met alle materialen

1. Jan Mathijs [     ]
2. de straat
3. erfgn Willem Daendels
4. weduwe Marten Daendels

- land aen den Berghacker 2╜ l.
1. erfgn Jacop Fabri
2. erfgn Barbara Verlynden
3. erfgn Gelden Gielis
4. de straat

- land aen de Windmeulen 1 l.
1. erfgn Luyt Vos
2. St. Jorisacker

 3-4. de straat
Belast met: ƒ 100,- aan de erfgn Jan Tielen.

- ƒ 100,- aan Heer [Evert] van Orthen.
De koper zal ook de achterstanden in "renten" op de goederen in de Snijders-
camp betalen.

R 75 fol. 44 07-09-1639

Mathijs Jan Mathijssen van de Cruys is schuldig aan Jan Daniel, als momboir
der onm. kinderen wijlen Marcelis Lenarts - en t.b.v. deze - ƒ 50,- wegens
aankoop van een "pert".

R 75 fol. 44vo 12-09-1639

Bonaventura Mathijssen is schuldig aan Anthonis Canters - ƒ 200,- α 6%.
Onderpand: De pachtcedulle van de "thienden" door hem en Guilliam Fabry on-
           langs verpacht, deze heeft aan Cornelis Janssen Caris een gelijk                 bedrag ter handen 
gesteld. 
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R 75 fol. 45 17-09-1639

Dryes Dryessen, scheper aan Voordeldonck. geeft over aan Anthonis Canters:
- een cijns van ƒ 150,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en hofstad met het land daaraan

1. Willem Joosten
2. erfgn Maes van Rest
3. de straat
4. de gemeente

- de groes
          1-2-3-4. de gemeente

R 75 fol. 45vo 23-09-1639

- Jan, voorzoon van wijlen Willem Peter Slaets - g.g.m. Peerken, dr wijlen 
  Joost van Bussel - ter eenre - en
- Peter zn Wylbort Joosten van Bussel - g.m. Joostien, dr Willem Peter Slaets
  - en Margriet, in tweede huwelijk - en
- Bonaventura Mathijssen van den Hove - g.m. Anneken - weduwe Peter Willem
  Willem Slaets, waarbij ΘΘn zoontje m.n. Peter (Peter Willem Slaets) - ter
  andere zijde.
"Om twisten en geschillen die schier off morghen tusschen de voors. comparan-
ten mochten comen te gerijsen" terzake van successie en versterf der goederen
wordt dit contract aangegaan t.w.:
- Dat de voors. contrahenten van ΘΘn vader en twee moeders, dus van "diverse 
  bedde" dat zij van nu af worden gehouden als uit "een bedde".
- Zij zullen de goederen, roerend en onroerend, door de eerste en tweede vrouw
  van Willem Slaets achtergelaten, delen.
- Zij zullen de gezamelijke lasten, pro rato, dragen - met dien verstande dat
  Jan, eerste comparant, ook mee zal delen in de goederen van Margriet, zijn 
  stiefmoeder, even "diep" als de twee andere comparanten en ook de andere
  in alle goederen hem, Jan, van wijlen zijn moeder aangekomen.     
O.a. nog:
Jan heeft langdurig trouwe dienst, zonder huur, bij wijlen zijn vader gedaan -
en dat hij daarvoor "vooruit" mag hebben - het deel van Peter Wilborts en Bonaventura "in de halve schaere" 
dit jaar. En de komende vijf jaar hun portie in de gehele goederen mag gebruiken, zonder pacht of huur te 
betalen.
De goederen zijn gelegen te Heusden.

R 75 fol 46vo 25-09-1639

Laurens Volders. secretaris, dit geschreven hebbende, verkoopt aan Anthonis  
Canters:
- een rentebrief van ƒ 6,-/jr 
welke hij bij koop verkregen heeft van Jan Jacop Philips Tijssen (Slaets) op
8 juni 1639 en is van d.d. 13 maart 1629 - zie protocol.

R 75 fol. 47 03-10-1639

- Joost Jan Isermans - voor zichzelf,
- Goessen Michielssen - g.m. Marie, dr Joost voors.
- Catalijn Joosten - geass. met Michiel Colen de jonge.
Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Cornelis Cornelissen:
- wei/groes int Root 5 l.

1. erfgn Jan Anthonis Mennen     
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2. Jan Peters van den Eynde
3. de Rootssendijck
4. Hanrick Dielis Henricx

Belast met: 5 vat rogge/jr aan Jr. Henrick van Deurne. 
- ƒ 100,- aan "sekeren laeckenvercoper binnen den Bessch."

R 75 fol. 47 03-10-1639

- Joost Jan Isermans - voor zichzelf - en
- Cathalijn, zijn dochter - 
verkopen aan Goessen Michielssen - g.m. Maria, dr Joost voors.
- huis, hof, hofstad enz. - ontrent de Poel

1. Joost Joost Roeffs
2. erfgn Jan Jan Maes en
   Jan Henrick Doenssen

 3-4. de straten 
Belast met: ƒ 150,- aan het Clooster van de Wyntmolenberch te 's Bosch - α 6%.

- 3 vat rogge/jr aan de Pastorye van Asten.
- 5 ort/jr cijns aan de Heer van Asten.

R 75 fol. 47vo 03-10-1639

Philips Jan Philipssen verkoopt aan Goort Janssen zijn deel in de nagelaten 
goederen van wijlen zijn ouders, hem en zijn andere broeders en zusters ten
deel gevallen.
De goederen zijn gelegen te Astappen. 

R 75 fol. 47vo 03-10-1639

Goort Janssen is schuldig wegens voors. koop, aan Catalijn Jan Philipssen -
vanwege Philips, verkoper - ƒ 32,-.
Zij heeft die ƒ 32,- geleend aan Philips, haar broeder. 

R 75 fol. 47vo 19-10-1639

Mr. Jan Colen verkoopt aan Peter Michiel Colen, zijn broeder:
- land aan de Pas 1 cops.

1. de koper
2. erfgn Jan Walssers
3. Anthonis Canters
4. de weg

R 75 fol. 47vo 19-10-1639

Jan Dircx de Width is schuldig aan Marten Selen, H. Geestmeester - ƒ 68,- α 6%.
Naschrift: Gelost - 1-12-1641. 

R 75 fol. 48 22-10-1639

Willem Cuyllemans - g.m. Josyntien, dr wijlen Anthoni Ruelens geeft over aan 
Jan Franssen van Bussel, zijn oom, het recht van vernadering dat hem toe zou komen op de goederen van wijlen 
Anthoni Ruelens, zijn schoonvader - gelegen op den Diesdonck - als Jan Anthoni Ruelens en Willem Goortssen 
van Nuenen onlangs hebben verkocht aan Anneke - weduwe Daendel Aerts.
Enz. enz. 
R 75 fol. 48 24-10-1639
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- Mr. Mathijs van den Hove, als momboir over de vier onm. kinderen van wijlen
  Bernart Reynders - ter eenre - en
- Jan Daniel Colen - g.m. Meriken, dr wijlen Lenart Marcelissen - namens Ber-
  naert Lenarts, zijn zwager.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Lenart Marcelissen, hun vader en 
grootvader.
1e lot: de vier onmondigen
- hooibeemdje de Start - achter Vosselen

1. erfgn Dirck Peter Claus 
 2-4. Bruysten Isbouts

3. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck e.a. 
- land aan Vosselen - gekomen van Jan Janssen

1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. erfgn Hanrick Jan Jacops
3. de kerckpat
4. de Heirstraet

- land aan Vosselen - gekomen van den Billeken Weirt
1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. erfgn Handerske Leynen te Deurne
3. de Heirstraet
4. weduwe Marcelis van de Goor

- land - de helft van - den Holen    geheel 3 l.
 1-3. Jan Daniel Colen
 2-4. erfgn Jan Verdijsseldonck

- land opte Vellackers 1 l.
 1-3. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck

2. erfgn Daendel Colen
4. Peter Jan Coppens

- heiveld ontrent de hoogh Eusselen
1. Peter Dircx
2. de Kerk van Asten
3. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
4. erfgn Jan Dircx

2e lot: Bernart Lenarts
- de schuur en land - aan Vosselen
- heiveld den Holen - daarachter gelegen
- land den Holen - de helft hiervan

1. Peter Dircx
- land op Braessel 4 l. 1 cops.

1. erfgn Tijs Franssen
2. erfgn Sijken Jan Tielen
3. de kerckpat
4. de Kerk van Asten

groesveld aent Haeverlandt 8╜ l.
1. erfgn Daendel Colen

 2-3. Hanrick Leyn Jacops e.a. 
4. de Heirstraet

R 75 fol. 49 24-10-1639

Aert Jan Tielen is "heffende" 30 stuiver/jr uit de goederen der erfgenamen
Teunis Verrijt.
Deze rente is gekomen van Jan Diepenbeecx en de brief is verloren geraakt.
De rente is gelost en Teunis Verrijt en zijn zuster Lijn zullen gevrijwaard blijven van verdere betaling.
R 75 fol. 49vo 24-10-1639
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Cornelis Peters verkoopt aan Dielis Hanrick Aerts, zijn zwager:
- groes/hei de Creyenstart - in de Stegen    de helft hiervan

1. Convent van Ommel
2. de koper
3. de gemeente
4. Jan Michielssen

R 75 fol. 52vo 24-10-639  

Aert Symons van Bon heeft bij erfwisseling overgedragen aan Huybert Jan Tielen,
zijn zwager:
- land op de Heesackers

1. de ontvanger
2. Jan Jan Tielen
3. de straat
4. erfgn Peter Janssen van Haubraken

De overdrager heeft het verkregen als mede-erfgn van wijlen Jan Tielen.

Aert Symons van Bon draagt over aan Huybert Jan Tielen: 
- land te Ostaden

1. Hanrick Bernaerts
 2-3. erfgn Daendel van Bussel

4. de weg
Hem aangekomen tegen zijn mede-erfgenamen.
- groes/weiveld te Ostaden

1. Jan Janssen
 2-3. Jr. Voort

4. den drijfweg
Overeengekomen is dat Aert  ƒ 100,- zal bijbetalen en dat hij daarvoor nog zal ontvangen, de "quoot" van 
Huybert, uit de goederen van Mathijs Franssen.  

R 75 fol. 49vo 24-10-1639

Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Jan Laurenssen:
- groes int Lielder - gekomen van Marcelis Peter Jacops

1. erfgn Teunis Philipssen
2. erfgn Joost van Weert e.a. 
3. Aert Jan Slaets
4. Peter Jan Aerts

Hij verkoopt aan Peter Jan Aerts:
- dries/groes int Lielder

1. erfgn Claude Ideleth
2. Anthonis Janssen van der Aa
3. Hanrick Jan Selen
4. Jan Laurens en de erfgn Teunis Philipssen

R 75 fol. 50 25-10-1639

Peter Jan Aerts heeft bij erfwisseling overgedragen aan Bonaventura Mathijssen:
- land op de Heesackers 2 l.

1. Dirck Franssen
2. erfgn Frans Verlynden
3. de weg
4. Mr. Mathijs v.d. Hove

R 75 fol. 50 25-10-1639
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Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Peter Michiel Colen, schepen:
- land op de Lochten 4 l.

 1-3. Anthonis Canters
2. O.L.Vrouwenacker en

                             erfgn Hanrick Jacops
4. erfgn Hanrick Jacops

Koopsom: ƒ 300,-

R 75 fol. 50 25-10-1639

Jan Laurenssen verkoopt aan Peter Jan Aerts:
- hooibeemdje in de Haeseldonck

1. de koper e.a. 
2. Dryes Thomas

   3. Hanrick Jan Selen        4. de Aa

R 75 fol. 50vo 25-10-1639   

Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove, zijn broeder:
- land op de Heesackers 2 l.

1. Dirck Franssen
2. erfgn Frans Verlynden

3. de weg     4. de koper

R 75 fol. 50vo 27-10-1639

- Marten Marcelissen als man en momboir van wijlen Anneke, dr wijlen Jan 
  Wilems van Heuchten - mede namens hun kinderen,
- Hanrick Geuers - g.m. Aelken, dr Jan Willems van Heuchten,
- Frans Tijs Willems - g.m. Elsken, dr Aelken voors. 
- Marten Selen als momboir van Peter, zn van Aelken - g.g.m. Reynder Peter
  Nouwen.
Allen erven van Jan willems van Heuchten.
Zij verkopen aan Anthonis, zn wijlen Aert Vrients te Meyel:
- een rentebrief van ƒ 5,-/jr.
Uit de goederen gelegen op Heusden en geweest zijnde van de broeder van Aert
Vrients - d.d. 5-3-1610 - protocol Asten.
Er zijn nog brieven van: 7-3-1623 - en
                       - 3-2-1624.
De brieven komen ten goede aan Anthonis Aert Vrients en zijn mede-erfgenamen.

R 75 fol. 51 31-10-1639 

- Anthonis Canters, schepen - g.m. Anneke - weduwe Michiel Tijs Franssen -
  voor de helft of 1/3e deel eigenaar in de goederen van Mathijs Franssen,
- Aert Symons van Bon - g.g.m. Jenneken Jan Tielen - mede voor hun onm. kn,
- Aert Jan Tielen,
- Joost, Huybert en Jan, zijn broeders, 
- Anthonis Janssen van der Aa en Aert Jan Tielen - als momboiren van Peerken,
  onm. kind van wijlen Jan Jan Jan Gebelen - g.g.m. Heylken Jan Tielen
Allen erven van wijlen de onm. kinderen van wijlen Frans Tijs Franssen - en
wijlen Sijken Tielen, hun moeder - ook voor 1/3e deel.
Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Joost en Jan, zonen wijlen
Balthus Philips "daer moeder aff is geweest" Anneken - weduwe Michiel Mathijs
Franssen:

173



- groes/wei in de Stegen 5 l. 33 r.
1. Peter Tonis Lomans 
2. Jan Verhyndert e.a. 
3. Geeff van Heuchten
4. Mathijs Thomas en Dielis Henricx

Zij verkopen aan Dirck Peters:
- hoiveldje in de Stegen

1. Jan Janssen
2. onm. kind Joost Tijs Franssen
3. erfgn Teunis Verhyndert
4. erfgn Marten van Heuchten

Zij verkopen aan Jan Anthonis Verhyndert:
- land den Hencxt - achter den Haegeleyck   2 l. 4 r. 12 v.

1. Anthonis Canters
2. Jan Janssen
3. de weg
4. Joost Joost Roeffs

- land op den Oyvaersnest      35 r.
1. Jan Janssen
2. de mistwech
3. de straat
4. Geeff van Heuchten

Zij verkopen aan Peter Antonis Lomans:
- opten Oyvaersnest 2 l. 11 r.

 1-4. Frans Henricx
   2. het onm kind Joost Tijs Franssen

3. de mistwech

Zij verkopen aan Dielis Henrick Aerts:
- de nieywe Erffve - ontrent Peter van Ruth

3 l. 9 r.
 1-3. de gemeente

2. het onm. kind Joost Tijs Franssen
4. Cornelis Peters

Zij verkopen aan Jan Michielssen:
- land/groes in de Papendonck 3 l. 16 r. 

1. Marcelis Claessen
 2-3. het onm. kind Joost Tijs Franssen

4. Anthonis Canters

Zij verkopen aan Mathijs Thomas, hoevenaar, te Rudth:
- huis, hof, hofstad, dries en kampken

1. de koper
2. het onm. kind Joost Tijs Franssen  
3. de straat
4. Jan Michielssen

- "renende" 't Campken
1. Dielis Henricx
2. onm. kind Joost Tijs Franssen
3. de straat
4. Jan Michielssen e.a.
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R 75 fol 52vo 31-10-1639

Dielis Henrick Aerts verkoopt aan Cornelis Cornelissen:
- de hofstad, waarop gestaan het brouwhuys van wijlen Gelden Gielis - int Dorp

tussen zijn "renen"
Verkoper heeft e.e.a. gekocht van de erfgn Hanrick Jan Stricken.

R 33 - 52 31-10-1639

Mr. Mathijs van den Hove, schout, aanlegger
- contra
Frans Hendricx en Dielis Hendricx, gedaagden
o.a. 
Op 24 oct. l.l. hebben gedaagden zich niet ontzien om ten huize van v.d. Frans 
Hendricx, in vol gezelschap aanlegger in zijn gezicht te zeggen: "dat hij zou 
handelen als een schelm !!".
En dat vanwege een deling van ╝e deel der goederen toekomende aan Jacob Hen-
dricx en alhier voor schepenen behoorlijk "opgewonnen" en met de goederen der
injuranten onbedeeld liggende.
Welk ╝e deel, door Dirck Aerts van den Bossche, meer dan vijf jaar geleden "op-
gewonnen" zijnde door injuranten "met gewelt" in gebruik genoemn is.
De voors. evicteur heeft hierover aan aanlegger zijn beklag gedaan.

Aanlegger "concludeert" gedaagden op te leggen - elk een boete van ƒ 1000,-
of zoveel als schepenen nodig oordelen.

R 75 fol. 53 09-11-1639

Mr. Wolphert Ideleth, secretaris te Someren - g.m. Elisabeth, dr Thomas Jans-
sen van Helmont  draagt over aan de rector van het H.Cruys-aultair "binnen der
fabrycke van Asten":
- een rentebrief van 2 gl. 10 st./jr.
d.d. 10-3-1621 - schepenen Someren.

R 75 fol. 53 09-11-1639

- Aert Broothuys, wonende in het dorp Pulderbosch - als momboir van de twee 
  onm. kinderen van wijlen Ariaen Wouters m.n. Cathalijn en Mayken - waar vader   van was Marcelis van Luyten.
  Brief 26-10-1638 - schepenen Pulderbosch  
  En een particuliere brief d.d. 4-11-1639 van Wouter Wouters, zijn mede-
  momboir.
- Marten Loymans - g.m. Maayken Broothuys, zuster van v.n. Aert.
Kinderen en erven van wijlen Heylken Aert Jan Deckers- g.g.m. wijlen Willem
Broothuys.
Zij verkopen aan Jenneke, dr wijlen Aert Jan Deckers "hunne moeye" hun deel
in de nagelaten goederen te Asten.
Er is ook nog sprake van de te "versterven" goederen van Lijsken Aert Jan
Deckers.

R 75 fol. 54 09-11-1639    

Jan Jacop Jan Gerarts is schuldig aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmees-
ters - t.b.v. de Kerk - ƒ 30,-.
Komende uit het testament of legaat door wijlen Marcelis Daendels - en Merie,
zijn vrouw.
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R 75 fol. 54 20-11-1639
 
- Jan Henrick Symons - g.m. Jeneke, dr Frans Tijs - ter eenre - en
- Jan Jan Schepers,  
- Jan Goort Schoenmakers te Someren - als momboir van Lijsken, dr wijlen Dryes
  Schepers - ter andere zijde.
Allen erven van wijlen Peter Jan Dryes en Dryes Jan Dryes, gebroeders.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan H.Symons
- huis en hof - in het dorp - achter den Toren.

  1-3. de straat
 2-4. Jan Lambers Verrijt

- land aent Root  
 1-3. de straat

2. Aert Henricx
4. Jan Anth. Mennen

- land opte Hoffackers
1. erfgn Peter Janssen van Haubraken
2. erfgn Tielen Dircx
3. erfgn Antonis Philipssen
4. Mr. Mathijs v.d. Hove

Belast met: 3 vat rogge/jr aan de Pastoor van Asten.
2e lot: Jan en Lijske
- huis, hof, hofstad en een akkertje daarbij - op het Rinckvelt aan Voordel-
  donck.

 1-2. de delers
3. de straat
4. Jacop van Alphen

R 75 fol. 54vo 20-11-1639

Jan Henrick Symons verkoopt aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters -
t.b.v. de Kerk:
- een cijns van ƒ 50,- α 5%.
Uit onderpanden zoals verkoper, in de vorige akte, ten deel gevallen zijn.

R 75 fol. 55 20-11-1639

Jan Jan Schepers en Lijske, onm. dr. Dryes Schepers, ieder voor de helft, ver-
kopen aan Jan Janssen en Peter Jansen, kerkmeesters, t.b.v. de Kerk:
- een cijns van ƒ 50,- α 5%.
Uit onderpanden, de verkopers hiervoor ten deel gevallen.
De voors. cijns is gelegateerd geweest bij Peter Jan Dryes t.w.:
- 6 vat rogge/jr  (1 malder).
"Maer omdat derve seer wenich was is met consent van Heer Pastoor en kerckmrs
het malder corens gereduceert op vijff gl/jr waermede het voors legaat is voldaen.      

R 75 fol. 55 25-11-1639

- Aert en Jan, zonen Aert Berckers,
- Dryes Henrick Joachims - g.m. Peerken - zij mede namens:
- Jan, onm. zn Willemken, hun zuster,
- Aert en Jan, zonen wijlen Frans Anthonis Verrijt,
Zij verdelen:
- een half huis met de "placke" - aan den Bosch

 1-3. erfgn Aert Willem Berckers
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2. Jan Aerts van de Cruys
4. de straat  

R 75 fol. 57vo 06-12-1639

- Aert Henricx - g.m. Henricxken,
- Jan Geven - van Deursen - g.m. Geurtien,
- Jan Jan Melis - g.m. Joostien,
- Jan Jacops - g.m. Luytien,
- Huybert Huybers van den Eynde - g.m. Jenneke.
Allen kinderen en erven van Aert Henrick Colen en Metien.
Zij verkopen aan Anthoni Thonis Canters:
- hun goederen gelegen te Ommel.
                 Koopsom: De cijnsen en lasten met de achterstellen van dien.

R 75 fol. 57vo 06-12-1639

Joost Janssen verkoopt aan de Heer Pater, confessarius des Convents van Marien-
schoot te Ommel, Jacobus van den Bomen, ten eigen behoeve:
- een cijns van ƒ 200,- α 6╝%
Onderpand
- huis en hofstad - aan de Cappelle - te Ommel

1. Anthonis Canters
2. Michiel Jacops van de Cruys
3. erfgn Heer Gerart van Brey
4. de straat

- land het Rijtackerken - te Ommel 5 cops.
1. erfgn Jan van Rijt
2. Anthonis Canters    

   3. erfgn Peter Mennen
4. de weg

- land aan de Pas - gekomen van de 
                                    vrouw van verkoper 1 l. 7 r.

1. Frans Henricx
2. erfgn Huybert Diepenbeecx
3. de Stegensepat
4. de weg

- uit een groesveld - aen het Laerbroeck 1╜ l.
1. erfgn Huybert Diepenbeecx
2. den Drijffwech
3. het Laerbroeck
4. het onm. kind Joost Joosten van Weert

R 75 fol. 55vo 07-12-1639

- Marten Marcelissen - g.g.m. Anneken Jans van Heuchten - en mede als momboir   van:
- Peter, zn Reynder Peter Nouwen,
- Hanrick Geuers - g.m. Aelken, dr Jan Willems van Heuchten,
- Frans Tijs Willems - g.m. Elsken Reynders,
Allen erven van wijlen Heer Gerart van Brey.
Er is sprake van verkochte goederen - d.d. 19-11-1638 aan Jan Willem Tijs -
t.w.: 
- huis, hof, hofstad en landerijen.
In een erfbrief van - d.d. 14-10-1626 is sprake van een rente van 21 vat rogge
R 75 fol. 55vo 07-12-1639
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- Laurens Willem Tijs - g.g.m. Anneke Joost Verlynden,
- Bruysten Tijs Colen - g.m. Jenneke, dr wijlen Anchem Daniels - en
- Peter Tijs Colen - beiden zonen van Anneke Joost Verlynden
Zij verkopen aan Bonaventura Mathijssen:
- groes/hooiwas in den Bruynenwert 2╜ l.

1. Mr. Marthijs v.d. Hove
2. erfgn Bernart Reynders

           3. de Aa            4. [       ]
Met deze verkoop casseren de erven Mathijs Tijssen van den Hove:
- een rente van ƒ 250,- t.l.v. de verkopers.

R 75 fol. 56 07-12-1639

- Mathijs Janssen van de Cruys  g.m. Sophia, dr wijlen Frans Verlynden,
- Peter Michiel Colen en Frans Aert Vogels - als momboiren van Frans, onm. zn
  van wijlen Joost Frans Verlynden,
- Frans Colen en Joost Kemp - als momboiren van Lijske en Cornelis, onm. kn
  van wijlen Jan Kemp - g.g.m. Marie, dr Frans Verlynden,
- Jan Mathijs Smidts en Peter Michiel Colen - als momboiren van Jenneke onm.
  kind van wijlen Hanrick Jacops - g.g.m. Jenneke, dr Frans Verlynden.
Zij verkopen aan zuster Catharina van Aelst, moeder v. h. Convent Marienschoot
te Ommel:
- groes/beemd in de Sporcht

1. Jan Hanrick Symons
2. erfgn Jan Walssers
3. den Ommelssenpat
4. 't Convent van Ommel

R 75 fol. 56 07-12-1639

Mathijs van den Hove, schout, is schuldig aan zuster Catharina van Aelst, moe-
der van het Convent van Marienschoot te Ommel - ƒ 100,- "ten respecte ende 
vanwege" de voors. erfgenamen Frans Verlynden.
Hiermee wordt gecasseert een "gelofte" van Mathijs aan wijlen Frans Verlinden
met Cathalijn, zijn dochter - van d.d. 15-9-1616 en "gepasseert" geweest in 
bovenges. klooster.

R 75 fol. 56vo 11-12-1639

Peeterken - weduwe Willem Frans Willems - geass. met Jan Jan Diepenbeecx - ver-
koopt aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters en Marten Marcelissen en 
Peter Dircx, H. Geestmeesters, t.b.v. deze instanties - ieder voor de helft:
- een cijns van ƒ 100,- α 5%.
Verkoopster aangekomen bij overlijden van Jantien, zn Henricx van Bussel - uit
zijn goederen gelegen op Bussel.

R 75 fol. 56vo 22-12-1639

- Jan Frans Dielis - g.g.m. Jenneke Lamberts de Becker - voor zichzelf - en
- Joostien, zijn dochter,
- Peter Michiel Colen, schepen, als momboir van de vier onm. kinderen m.n. 
Dielis, Lijsken, Sijken en Margriet van de eerste comparant en zijn vrouw.
Zij verkopen aan Mr. Mathijs van den Hove:
- groes/hei ontrent de Borchbempt achter de Campen - in de Wolsberch
                          1. Phlips Goorts

2. Goort Goorts e.a. 
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3. erfgn Dirck Vreynssen
4. erfgn Frans Verlynden

Belast met: ƒ 200,- aan Heer Henrick, Heer van Deurne.

R 75 fol. 57 22-12-1639

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Henrick, Heer van Deurne:
- een cijns van ƒ 10,-/jr
Onderpand:
- huis, hof en hofstad - in de Wolsberch

            1. de straat     2. de verkoper e.a. 
3. Margriet Tijssen van den Hove, zijn zuster
4. erfgn Philips Franssen

- land daaraangelegen 2 l. 1 cops.
 1-4. erfgn Philips Franssen

2. Margriet Tijssen van den Hove
3. de straat

Naschrift: Gelost - 29-10-1640.

R 75 fol. 58 28-12-1639

Mr. Anthoni Canters verkoopt aan Marten Gerits Vermeulen:
- land de Stockacker te Ommel 3 cops.

1. de verkoper
2. erfgn Anthonis van de Vorst

 3-4. de weg

R 75 fol. 58 28-12-1639

Marten Gerits van Helmont verkoopt aan Anthonis Canters:
- een cijns van - ƒ 200,- α 6╝%
Onderpand:
- land in de Horst - te Ommel

 1-4. Aert Jan Aelbers e.a. 
2. 't Convent van Ommel - en de
   erfgn Gerit Henricx van Helmont
3. de gemeente

- groes 't Bemptien 1╜ l.
1. Teunis van de Vorst

 2-3. Aert Jan Aelbers
4. Laurens Joosten

Marge: Sr. Antony Canters is voldaan door Marten Geritssen van Helmont -
       d.d. 1-1-1701.

R 75 fol. 58vo 29-12-1639

- Mr. Mathijs van den Hove - g.m. Jenneke. dr Joost Janssen - en Engelken, dr
  wijlen Jan Jelis Smolders,
- Mr. Anthony Canters en Teunis Tielens - als momboiren van Engelken, dr wijlen
  Thomas Jan Jelis Smolders - en wijlen Lijsken.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Jan Jelis Molders - en Lijsken.
1e lot: Mathijs
- huis, dries en het ╝e deel van een akker bij het huis, naast de straat
- ╝e deel de dezelfde akker aan de andere zijde - naast de erven Joost Jan     Willems.
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- land zoals gelegen tussen zijn grachten
1. Frans Philipssen

 2-3. Philips Goorts
4. de delers

- land den Appart
1. Willem Geritssen

            2-3-4. de Coeystraet
- land - de helft - in de Heesacker

1. 't Root
- groes - de helft van - het Eeusselvelt

1. de Kerk
- de helft van een hooibeemd ter plaatse voors. - westwaarts naar Someren
Belast met: 7 gl. 15 st./jr aan Mr. Anthony Daniels.

- 9 vat rogge/jr aan de Vicarye.
          - de cijns van de gronde sal in yeders parcheel blijven daerinne
            die bevonden wordt en dat daer meer als dander bevonden sal wor-
            den sullen malcanderen `t selve restitueren en goet doen - voor
            yederen stuyver eenen rijcxdaelder.   
2e lot: Engelken
- de schuur bij het huis - in de Wolsberch - en de helft van den akker daar-
  bij - naast het 1e lot.
- de helft van de Heesackers - zuidwaarts

1. de delers
2  de verkrijgster

- land - 2 stukjes -   in de Snijderscamp
1. Mr. Adriaen Lintermans

- groes of clavercamp ter plaatse voors.
1. de verkrijgster
2. de Kerk van Asten
3. de schout
4. Mathijs Janssen van de Cruys

- een weitje ter pl. voors. 
1. Willem Michiels
2. de verkrijgster
3. de schout
4. Mathijs Janssen (van de Cruys)

- de helft van het Eusselvelt 
1. Heusden

- de helft van het Hooyvelt
1. Heusden

- groes 't Venneke - opte Dungen
1. de H. Geest van Asten
2. Goort Goorts e.a. 
3. de schout (het 1e lot)
4. erfgn Thomas Dryes  

Belast met: een rente aan Goort Becx "soo deselve daervan betaelt wordt".
- 12 vat rogge/jr aan St. Cathalijne-aultair.

R 75 fol. 59vo 29-12-1639

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan de momboiren van Engelken, onm. dr.
van wijlen Thomas Jan Dielis - t.b.v. Engelken:
- huis, hof en dries - in de Wolsberch 
Zoals hem bij deling is aangekomen van wijlen Jan Jelis Smolders - vorige
akte.
- groes - de helft van het Eusselvelt - in de Wolsberch. 

180





R 75 fol. 59vo 02-01-1640

Jenneke - weduwe Jan Peters, te Someren - geass. met Aert en Dryes, haar
zonen, verkoopt aan Laurens Joosten, als momboir van Jantien, onm. kind van 
Peter Dryessen, en t.b.v. deze:
- de halve hofstad, zo land en dries - te Ommel.
Gekomen van den ouden Peter Dryes en verkoopster aangekomen van wijlen 
Joostien, dr wijlen Peter Dryes

1. Jan Willem Tijs 
2. de afgedeelde erffve
3. de straat
4. de koper

R 75 fol. 60 02-01-1640

Goort Goessens - g.m. Elisabeth, dr wijlen Lambert Henricx verkoopt aan Mr.
Mathijs van den Hove, schout:
- eeussel/weiveld int Root

 1-3. Hanrick Aerts en 
      erven Marcelis van Aeyen

2. de Rootssestraet
4. Fyken Peters

       Koopsom: ƒ 72,50/lopens.
En een "dobbelducaet" voor de vrouw voor een "kermisse".

R 75 fol. 60 04-01-1640

Wilbort Joosten van Bussel geeft bij erfwisseling over aan Bonaventura Mathijs-
sen zijn deel in de hem "aangestorven" goederen van wijlen Jan Henrick van 
Bussel - gelegen te Bussel - huis, hof, land, groes enz.

R 75 fol. 60vo 04-01-1640

Bonaventura Mathijssen geeft bij erfwisseling over aan Wilbort Joosten van
Bussel, schepen:
- beemd op de voorste Diesdonck [11] l.

1. Goort Joosten
2. erfgn Willem Peter Slaets
3. de Beeck
4. Jan Franssen van Bussel

- land en groes op de voorste Diesdonck
 1-3. Anneke - weduwe Daendel Aerts

2. erfgn Willem Slaets
4. Jan F. v. Bussel

- land op de voorste Diesdonck 2╜ l.
1. Anneke - weduwe D. Aerts
2. [           ]
3. erven Willem P. Slaets
4. de straat

- heiveld op de voorste Diesdonck
 1-3. de gemeente

2. erven Willem P. slaets
4. Pauwels Colen

R 146 05-01-1640 1/2

Margriet - weduwe Willem Peter Slaets verkoopt, in haar woning op den Dies-
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donck "meuble ende haeffelijcke goederen"  
Kopers o.a.: Jan Willem Slaets, Jacop Dirck Coppens, Jan van Lyerop, Jan 
             Vreynssen, Michiel de Seger, Jan Leeuwen.
Verkocht worden o.a.: 6 koeien, 5 ossen, het paard, 60 schapen.

Totaal opbrengst: ƒ 487-15- 0. 

   Kopie ?? 01-06-1641 2/2
Margriet - weduwe Willem Peter Slaets - geass. met Hanrick Peter Slaets -
testeert.
Dit om "twist ende tweedracht" te voorkomen tussen haar na-kinderen van wijlen 
Willem Peter Slaets - en de voor-kinderen van haar - en Joost Peters, 
haar eerste man - hieruit o.m.:
Bij legaat:
- aan Lijsken Joosten, v≤≤ruit, uit de "meuble"  te genieten - "omdat het een
  miserabel mensch is, die haer broot met arbeyden nyet en can winnen"  
- Lijsken zal ook nog, v≤≤ruit, ontvangen ƒ 50,- voor het gebruik van een   beemdje, door haar testatrice 
enige jaren mee gebruikt en waarin Lijsken   gerechtigd is.
Daarna verklaart testatrice dat zij verder absoluut wil volgen de laatste wil van Willem Peter Slaets - kort 
v≤≤r diens overlijden opgemaakt.
Hij begeerde:  
Dat de kindskinderen van Joost Peters zullen ontvangen:
- Een halve hoeve en de helft der landerijen - op Heusden. Zoals door Willem is
  aangekocht van Jr. Wouter van Beeck.
  Met ook nog de helft van "een goet" te Someren, omtrent de Cappelle aen de
  Sandtstraet, en nu in gebruik bij Philips Aben.
  Indien deze kinderen dat aanvaarden krijgen ze meer als hun rechtens zou
  toekomen.
De andere helft van de hoeve op Heusden - gaat naar Jan, zijn voor-zoon.
"Dit in consideratie dat Willem de goederen gecommen van Jans voors. moeder
vercocht hebbende de hoeve op Heusden mette penningen daervan geprocedeert ten
deele heeft betaald"
Testateur wil dat e.e.a. zo zijn effect zal krijgen. En dat daarmee de kinderen 
van wijlen Joost Peters m.n. Hanrick, Peter, Merie en Gijsken zullen moeten
scheiden uit alle goederen te Asten gelegen.
Zij zullen verder nog wel ontvangen:
- ƒ 215,-  ,v≤≤raf, welke zullen komen uit de door testatrice achter te laten
  "meublen ende gereede goederen".
Na deze ontvangen te hebben en het legaat aan Lijsken, zal de rest der roerende
goederen gelijkelijk verdeeld worden tussen de voor- en na-kinderen alsmede
de kindskinderen - ook Jan, de voor-zoon van Willem Peter Slaets, zal hierin
mee delen, omdat hij door wijlen zijn moeder "in meuble noyt en heeft bedeylt
gehadt" maar dat die zijn gebleven bij Willem, zijn vader, die deze bij zijn
huwelijk met testatrice heeft ingebracht.
De na-kinderen zullen nog ƒ 110,- mogen korten, die Willem Peter Slaets tijdens
zijn leven geleend had aan wijlen Hanrick Joosten, zijn vrouws voor-zoon. Die 
van zijn broeder een beemdje gekocht had.
Opmerking: Volgt een lange tekst betreffende onderstaand "leengoet" G.S.
Makende alzo ƒ 325,- welke Willem Slaets had genoten uit "een seker leengoet" 
te Someren.
Dit "leengoet" is verkocht door Willemken Hanricx, de moeder van testatrice, 
welke "vrij meesteres" daarvan was omdat zij het had gekregen van haar man,
Hanrick Janssen.
De verkoop heeft Willemken, in haar leven gedaan en na haar dood heeft Willem 
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P. Slaets "de veste" helpen doen en niet meer ontvangen dan voors. staat.
Opmerking: Testatrice heeft dit zo breedvoerig beschreven omdat ze hierover van haar voor- en/of na-kinderen 
"molestatie off oppositie" verwacht.
Haar goederen op den Diesdonck, aan den Dijck of elders, waar zij macht over heeft, t.w.  de helft, haar 
aangestorven van Willem Peter Slaets - vermaakt zij
aan:
- Peter Wilbort Joosten van Bussel - g.m. Joostien, haar dochter.
- Peterken, onm. zoon van Peter Willem Slaets, haar overleden zoon.
- Jan de voor-zoon van Willem Peter Slaets.
In drie gelijke delen, met dien verstande, dat als Peterken komt te overlijden,
zonder wettige geboorten na te laten, dat zijn deel dan weer gelijkelijk ver-
deeld zal worden tussen Peter en Jan, zijn ooms.
Testatrice wil gedurende haar leven de "tochte" van haar goederen behouden.

05-01-1640 ?? 3/3
Staat en inventaris van alle "meublen en gerede goederen" bevonden in het
sterfhuis van Margriet - weduwe Willem Peter Slaets.
o.a. 
- in het klooster te Ommel zijn in bewaring gelegd ƒ 386- 0- 0
- Wilbort Joosten van Bussel heeft op 26-7-1640 - ƒ 631,-
  op obligatie gehad van Margriet Willem Slaets, hiervan
  gelost ƒ 306- 9- 8
  Resteert ƒ 327-10-12
- Peter Wilborts en Peter Janssen, borgemeesters, zijn nog
  schuldig ƒ 160- 0- 0
- Jan Willem Slaets blijft nog schuldig aan Margriet zijn
  schoonmoeder (stiefmoeder ?) ƒ 159-14- 0
- in "de kiste in de kercke" is nog gevonden 4 souvereynen
  α ƒ 14,-/st. ƒ  56- 0- 0
- nog 3 crusaeten gevonden α ƒ 16,-/st. en 2 stuivers ƒ    48- 2- 0   

        ƒ  1137- 6-12         Uitgaven:
- Lijske, de onnozele dochter, bij legaat           ƒ 200- 0- 0
- de voor-kinderen van Margriet in het "vuyttrecken"        ƒ 215- 0- 0
- 40 personen geweest op de uitvaart van Jan Willem Slaets
  α 4 stuiver             ƒ     8- 0- 0  

ƒ 423- 0- 0

- Blijft over te verdelen: ƒ 714- 6-12
- hierbij komt nog en obligatie van Peter Franssen - nu
  Jan Franssen Smidts - d.d. 12-3-1629 ƒ  50- 0- 0
- in de kist op de Diesdonck gevonden - in specie ƒ    10- 0- 0  

ƒ 774- 6-12

- Hieruit moet betaald worden aan Goortien, dr Jan Goort 
  Shaenen hetgeen dat Margriet Slaets om redenen aan haar
  gegeven heeft ƒ  15- 0- 0
- aan Aert Duyssen - van een "lijffken" ƒ   7-10- 0
- aan Jr. Michiel Eyck - rest van huur der hoeve ƒ  10- 0- 0
- aan de secretaris van schrijfloon etc.          ƒ    28-12- 0   

ƒ  61-12- 0

Op 21-7-1646 verklaren Jan Willem Slaets en Peter Wilborts
dat zij verder niets meer weten toe te voegen, niets achter-
gehouden hebben en dit ook onder eede willen bevestigen.

Blijft over ƒ 713- 4-12
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In twee delen - ieder ƒ 356-12- 6
Ieder "clocht" (1/3e deel) wordt dus ƒ 118-17- 8

Opmerking: Wegens incompleetheid verder onduidelijk. G.S.

R 75 fol. 60vo 09-01-1640

Jan Willem Tijs verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys:
- groes in de Eyndelbempd - ontrent Ommel

1. 't convent v. Ommel
2. erfgn Thielen van Rudth
3. de Aa
4. Jan Canters  

R 75 fol. 61 15-01-1640

Marten Marcelissen en Peter Dircx, H. Geestmeesters, verkopen aan Mathijs van den Hove de goederen die zij 
bij koop verkregen hebben van Catharina - weduwe
Peter 'sFroyen t.w."
- huis, hof, boomgaard, land, groes enz. - aan de Langstraet

R 75 fol. 61 17-01-1640

Joost en Vreyns Goorts, gebroeders, verkopen aan Jan Goorts, hun broeder hun
deel in de ouderlijke goederen t.w.: 
- huis, hof, hofstad en een akker bij 't huis - in de Wolsberch  

geheel 3 cops.
1. Wouter Gevers

 2-4. Goort Goorts
3. de straat

land den Osacker - bij de Wabbenbraken    3 l. min 1 cops
1. de Heer van Asten
2. erfgn Joost Willems

 3-4. de straten

R 75 fol. 61vo 19-01-1640

Joost Joost Roeffs verkoopt aan Jan Janssen:
- een lijfrente van - ƒ 13,-/jr
Te lossen: Op "Vastelavont" 1641 zal de eerste pacht betaald worden en verder               gedurende het 
leven van Jan Janssen - en Heylken, zijn vrouw, tot na             hun beider dood. Daarna zal de rente 
"doodt ende tenyet wesen".
Verkoper zal daarvoor ontvangen:
- weigroes te Ostaden 4 l.

1. Hanrick Bernarts e.a. 
2. Willem Joachim e.a. 
3. Mathijs Janssen van de Zande
4. Tijs Franssen

En Jan Janssen aangekomen bij koop van Reynder Janssen.

R 75 fol. 61vo 19-01-1640

Peter Michiel Colen verkoopt aan Jan Janssen - g.m. Heylken:
- een lijfrente van van - ƒ 12,-/jr
Verkoper zal daarvoor ontvangen:
- land aent Derp 6╜ l.
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1. Aert Peters
2. erfgn Jan Gebelen en Willem Dircx, vorster
3. erfgn Glaudi Ideleth
4. de straat

De rente vervalt na het overlijden van de verkopers.

R 75 fol. 62 19-01-1640

Jan Janssen verkoopt aan Peter Michiel Colen:
- land en hofstad - in het Derp 3 l. min 1 cops.

1. de koper
2. Willem Dircx, vorster en erfgn Jan Gebelen
3. erfgn Glaudi Ideleth
4. de straat

Belast met: een ╜ hoen/jr aan de Heer van Asten.
- 14 st./jr aan de H. Geest alhier.

R 75 fol. 62 19-01-1640

Dirck Hanricx verkoopt aan Frans Tijs Willems:
- land aen de hoog Eynd - aen den Bosch

1. erfgn Jan Willems van Heuchten
2. Willem Jacops van de Cruys  
3. de weg
4. Bruysten Verhees

R 75 fol. 62 19-01-1640

- Dirck Henricx - g.m. Anneke, dr wijlen Jan Peter Willems,
- Jan Jacops - g.g.m. Heylken, dr Jan Peter (Willems) - mede voor hun dochter
  Meriken,
- Laurens Willem Tijs en Jan Joosten van Brey - als momboiren van Aelken, dr
  Jan Peter (Willems)  
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Jan
- woonhuis en "placke" - te Ommel

1. het 1e lot
2. erfgn Teunis van Rudth
3. de straat

- land de Stockacker
1. Vreyns Willem Tijs
2. 't Convent van Ommel

 3-4. de straat
- het voorste deel van een heiveld - te Ommel

1. erfgn Teunis van Ruth
2. de delers
3. de straat
4. Teunis Canters

- groes - hevoorste deel - in de Kolcke
1. de delers
2. Aert Jan Aelbers e.a. 
3. de weg
4. erfgn Dirck Joosten

Belast met: de grondcijns voor twee delen.
- ƒ 6,-/jr aan het Klooster van Soeterbeeck.
- ƒ 2,-/jr aan Fransken de Schoenmaker te Helmont.
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- een roggepacht te Bynderen.
"Het houdt op de eens off anders parchelen" wordt gelijkelijk verdeeld en mag
daarna nog twaalf jaar blijven staan.
2e lot: Aelken
- schuur en schop met een deel van den dries - te Ommel   

1. Jan Jacops
2. Vreyns Willem Tijs
3. erfgn Teunis van Rudth
4. de straat

- land de Gelder
 1-4. erfgn Teunis v. Rudth

2. weduwe Teunis Selen
3. Hanrick Geven

- het middelste deel van het heiveld
 1-2. de delers

3. de straat
4. Jan Aert Berckers

- groes - het achterste deel - in de Kolcke
1 de delers
2. Hanrick Geven
3. Mr. Anthony Canters
4. de weg

Belast met: 1/3e deel van de grondcijns.
- ƒ 3,-/jr aan de H. Geest van Helmont.
- een rente aan Bynderen.

3e lot: Dirck Hanricx
- 1/3e deel van een dries

1. Vreyns Willen Tijs
2. de delers
3. erfgn Teunis van Rudth
4. de weg

- het drieske langs het Broeck
1. Vreyns willem Tijs
2. 't Broeck
3. Hanrick Geven
4. de gemeente

- land de Strijckhooff
 1-4. Mr. Antony Canters
 2-3. de weg

- een akkerken - aan den hoge IJnde
1. erfgn Jan Heuchten
2. Willem Jacops
3. de weg
4. Bruysten Verhees

- 1/3e deel van het heiveld
1. Bruysten Verhees e.a. 
3. de weg
4. Jan Aert Berckers

R 75 fol. 81 25-01-1640

Evert Peters - g.m. Sijken verkoopt aan Wilbort Vesters, zijn zwager:
- een rente van - ƒ 500,- α 5╜%
Onderpand:
- huis en hof en een beemd in het Root

1. de Aa
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2. den Dijck
3. erfgn Jan Lambers

Verder uit al zijn goederen te Asten.
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R 75 fol. 63vo 01-02-1640

Lijsken, weduwe Anthonis Verhyndert - geass. met Jan en Peter Anthonis 
Lomans, resp. haar zoon en zwager - verkoopt aan Dirck Henricx:
- haar goederen gelegen - aent Laerbroeck 11 l.
Belast met: 1 kan wijn/jr aan de Kerk van Asten.
De verkoopster met assistentie van haar kinderen enz. enz.

R 75 fol. 63vo 01-02-1640

Anthonis Canters verkoopt aan Peter Teunis Lomans:
- een half akkertje - aen den Haegeleyck

 1-4. de verkoper
2. Rudth Dielis
3. de straat

Verkoper aangekomen bij koop van de erfgenamen wijlen Willem Verdeysseldonck.
 

R 75 fol. 63vo 01-02-1640  

Mathijs van den Hove verkoopt aan Laurens Volders:  
- een hofstad - aen de Kercke - int Derp - wwar het huis van afgebrand is en 
  door hem gekocht van Jacop Philips Tijs

1. erfgn Jan Meukers
2. de koper en erfgn Marcelis van Groeningen
3. de straat
4. de erffve van de Cappellaen off H Geest.

Belast met: 2 vat rogge/jr aan de Vicarye van Asten.

R 75 fol. 64 06-02-1640

- Anthonis, zn wijlen Jan Maes,
- Maria, zijn zuster,
- Jan Mathijssen Smidts - g.m. Catharyn, hun zuster,
- Wouter Dircx - momboir van de onm. kn wijlen Jan Lambers - en Jenneke, dr Jan
  Maes.
Zij verkopen aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters - en t.b.v. de 
Kerk:
- een rentebrief van 30 stuiver/jr
t.l.v. de goederen van wijlen Joost Jan Dijnens - brief d.d. 16-12-1610, Asten.

R 33 - 52 07-02-1640

Willem Joosten, aanlegger.
- contra
Jan Michielssen, q.q. - gedaagde
o.a.
Gezien het verzoek van gedaagde d.d. 28 sept. l.l. zegt aanlegger:
2. Dat hij niets pretendeert uit het sterfhuis van wijlen Willem Willemssen 
   van de Berghe.
3. Maar heeft uit hetzelfde sterfhuis ook niets "genoten".
   Verweerders vrouw heeft alle "haeffelijcke ende gerede goederen" en alles 
   wat in het sterfhuis was achtergebleven aangenomen en behouden.
4. Dit zonder enige "staet of inventaris" te leveren.
5. De consequentie daarvan is dat gedaagde als man van de weduwe Willem Wil-
   lemssen alle passieve schulden, door de overledene achtergelaten, moet vol-
   doen.
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6. Zonder dat hij kan volstaan met de betaling van de helft van ƒ 100,- door 
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   aanlegger "geheyst".
7. Neemt niettemin de aanlegger aan tot zijn grote voordeel dat de gedaagde de
   helft van de schuld aanbiedt en bekennende daaraan gehouden te zijn.    

R 75 fol. 64 10-02-1640

- Peter Michiel Colen - als momboir van Frans, zn Joost Franssen Verlynden,
- Joost Cornelissen Kemp - van Breugel - als momboir van Cornelis en Lijsken,
  drs wijlen Jan Kemp - en Marie Franssen Verlynden,
- Jan Mathijs Smidts - als momboir van Jennen onm. dr Hanrick Jacops van Aeyen.
Zij verkopen aan Mathijs Janssen van de Cruys - hun mede-erfgenaam:
- land achter Anneke Baltus ╜ l.

1. Laurens Willem Tijs 
2. de Pastorye e.a. 

 3-4. de straat

R 75 fol. 64vo 10-02-1640

Mathijs Janssen van de Cruys verkoopt aan Hanrick Dielis Hanricks:
- land achter Anneke Baltus ╜ l.

1. Laurens Willem Tijs
2. de Pastorye e.a. 

 3-4. de straat

R 75 fol. 64vo 10-02-1640

Anthonis Janssen van der Aa en Aert Jan Tielen - als momboiren van Peterken,
onm. zoon van wijlen Jan Jan Jan Peters Gebelen.
Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Andryes Thomas:
- een groesveldje in het Lielder 2 l. min 24 r. [?] v.

1. Hanrick Jan Selen
2. erfgn Willem Seel Jacops
3. Joost Hanssen, Teunis Martens e.a. 
4. erfgn Willem Selen (Jacops)

Zij verkopen aan Frans Henrick Aerts:
- een hofstad - in het Dorp - "daer Jan Gebelen huys is affgebrandt"

1. de koper
2. Peter Michiel Colen
3. de straat
4. Willem Dircx, vorster

Zij verkopen aan Henrick Aert Joosten:
- hun deel in een beemd achter Ostaden 2 l. 6╜ r.  

R 75 fol. 65 10-02-1640

- Mathijs van den Hove, schout - ter eenre - en
- Jan Jacop Philips Tijs (Slaets) - g.m. Margriet - weduwe Peter Henricx van 
  Bussel - ter andere.
Zij delen de nagelaten goederen van Hanrick van Bussel.
1e lot: Mr. Mathijs
- de schuur te Bussel.
- uit een eeusselvelt te Bussel van  16 l. 13 r. 4 v. af te meten 9 l. - naast
  de zijde van Lierop.
  Als het veld minder meet dan 16 l. 13 r. zullen de delers elkaar helpen 
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  dragen.
- de helft van een hooiveld - met 1 r. voor af te meten of te midden door het
  veld gelegen.
- een veld te Bussel - de zijde van Bussel
- de helft in het Pertseussel - de zijde naast Lyerop
- land de voorsten acker

1. erfgn Hanrick v. Bussel
2. Seel Schepers
3. Mr. Peter Jacops
4. de delers

- de helft van de middelsten acker - met 9 r. vooraf
samen groot 2 l. 9 r. 5 v.

1 de zijde van Lyerop
- de helft van 't voorste Heytvelt

1. de zijde van Bussel
- de helft van 'd achterste Heytvelt

1. de zijde naast den Busselsen dijck
   met de weg, zover als het heiveld 
   van de erven Hanrick van Bussel strekt.

- de helft van een heiveld - de zijde naast de erven Peter Hanricx op de
  Beeck.
  Marge: Dit komt aan de erfgn Jan Jacop Slaets - 27-3-1640.
- de helft van den Saethoff - de zijde van Lyerop
Dit lot zal drie de beste "eycken" en de helft van negen de beste willigen,
op de hofstad staande, ontvangen.
2e lot: Jan Jacop Philips Tijs
- huis, hof en aangelag, land met het eeussel daarbij - de zijde naast Bussel,
  min de  9 l. aan het vorig lot.
- de helft min 1 r. in een hooiveld - de zijde van Lyerop
- de helft in het Pertseussel

1. erven Bruysten van Bussel
- land den achtersten acker

1. Dirck Gielen
2. erfgn Hanrick van Bussel
3. weduwe Willem Frans Willems
4. Geeff Willem Martens

- land in de Middelste acker 1 l.
1  de zijde van Bussel

- de helft in den voorsten Heyecker
1. de zijde van de Kerk van Asten

- de helft in de achtersten Heyecker
1. Teunis Peter Martens

- de helft in een heiveld
1. de zijde naast Bussel

Marge: De helft van dit heiveld komt aan het 1e lot - 27-3-1640.
- de helft in de Saethoff

1. de Kerk van Asten
Voor "het beterschap" zal dit lot  ƒ 120,- uitbetalen aan het vorig lot.

R 75 fol. 66 10-02-1640

Jan Jacop Slaets - g.m. Margriet - weduwe Peter Henricx van Bussel verkoopt
aan Willem Joost Goris:
- een beleenbrief van een stuk hooiwas - als competeerde aan Jacob Verdijssel-
  donck en door hem in belening gegeven aan Jan Philips voor - ƒ 80,-
  d.d. 7-12-1633 - protocol Asten.
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R 75 fol. 66vo 10-02-1640

Jacop Janssen verkoopt aan Jan Jacop Philips Tijssen (Slaets):
- een pacht van ƒ 130,- α 5,75%       (7 gl. 10 st./jr)
Onderpand:
- schuur, land, groes en al zijn andere goederen - op den achtersten Diesdonck
- hooibeemd 3 zille

1. de koper
        2. Jenneken Cocx   3. de Aa

4. Mr. Jan Loyen en Jan Goort Sanen
Marge: Jan Jacop Philips Tijs (Slaets) is voldaan door Jacob Janssen -
       d.d. 2-11-1646.

R 75 fol. 66vo 10-02-1640

- Anthonis Janssen van der Aa en Aert Jan Tielen - als momboiren van Peterken,
  onm. zn Jan Peter Gebelen,
- Jan Jan Tielen,
- Joost Jan Tielen,
Zij verkopen aan Huybert Jan Tielen, hun broeder, hun deel in:
- een hofstad - achter den Toren - in het Dorp - gekomen van Jan Tielen, hun
  vader.

 1-3. de straat
4. erfgn Adriaen Lintermans
2. weduwe Jan Janssen Dijnen

R 33 - 52 06-02-1640 

Compareerde voor schepenen in Asten:
- Peeter Marcelissen van Helmont, broeder van Jenneken, dr Marcelis Dircx - nu
  g.m. Jan Theunis Ruelens, zijn zwager, ook te Helmont wonende.
Hij "vernaerdert":
- huis, hof, wei en land - aan Diesdonck
Zoals Jan Theunis Ruelens met Willem Cuylemans en Willem Gerits, zijn zwagers,
van Jan Joosten, hun zwager, voor ╝e deel hebben gekocht. En daarna door Jan Theunis Ruelens met Willem 
Gerits van Willem Cuylemans gekocht. Nog daarna 
heeft Jan T. Ruelens het van Willem Gerits gekocht.
Later is het te Helmont aan Anneke Daniels verkocht.
En door hem samen met Willem Gerits op 21-2-l.l. aan Anneke - voor schepenen
alhier - verkocht.
Koopster heeft het daarna, op 25-5-1639 bij en vanwege Jan Franssen van Bus-
sel q.q. en n.u. "vernaerdert".
Als Peter Marcelis "retrahent" de verkopers Jan Anthonis Ruelens en zijn vrouw 
"naerder van bloede" zijn dan Anneke Daniels en ook als Jan Franssen en zijn 
vrouw.
De koopsom heeft bedragen ƒ 718, 50.

R 75 fol. 67 18-02-1640

Willem, zn wijlen Pauwels Willems van Hijnsbeeck is schuldig aan Jan Janssen - 
ƒ 107,- wegens een gekocht "pert en allen het getuich, hooge en lege kerre".
Marge: 20-5-1641 - gelost.  

R 75 fol. 67 25-02-1640

Philips Goorts verkoopt aan Wilborden Daendels:
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- de helft van het Eeussel - in de Wolsberch
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1. de verkoper
 2-3. de Heer van Asten

4. Mathijs van Hove
Gekomen van wijlen Philips Peter Slaets die het ook bij koop verkregen heeft.

R 75 fol. 67 25-02-1640

Wilbort Daendels neemt over van zijn zwager, Philips Goorts:
- een rente van ƒ 160,-
t.b.v. de erfgn van de Scholaster van St. Oeden Rode en welke Philips Goorts
heeft overgenomen van de erfgn Philips Slaets.

 
R 75 fol. 85 28-02-1640

Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Jan Laurens:
- land aent Dorp 5 cops.

1. erfgn Jacop Corstiaens
2. Jan Joost Rommem
3. Cornelis Cornelissen
4. de straat

Hij verkoopt aan Peter Michiel Colen, schepen:
- land op de Lochten       44 r. 

 1-3. erfgn Henrick Peter Jacops
2. erfgn Maes Adriaens
4. Peter Jan Aert Teeuws en O.L.V.acker

R 75 fol 85 25-02-1640

Jan Jan Diepenbeecx en Teunis Thielens -als momboiren van Peterken en Berbken,
onm. kn van wijlen Frans Willem Franssen - g.g.m. wijlen Goortien, dr wijlen 
Thielen van Rudth.
Zij verkopen aan Dirck Peters:
- de helft van het huis - en 
- ╝e deel van den dries
Marge: Met deze koop wordt gecasseert - ƒ 100,- door Frans Willems opgenomen 
       van Aert Dryes. E.e.a. is "nutter bevonden" voor de onmondige dan het            huis te behouden.  

R 75 fol. 85vo 25-02-1640

- Anneken - weduwe Thielen van Rudth - geass. met Frans Colen,
- Dirck Peters - g.m. Anneken, dr Thielen van Rudth,
- Jan Jan Diepenbeecx en Antheunis Thielens (van Rudth) als momboiren van Peer-
  ken en Berbken, onm. kn van wijlen Frans Willems (Franssen) - g.g.m. wijlen
  Goortien, dr Thielen van Rudth.
Zij delen de nagelaten goederen - achter Ommel gelegen.
1e lot: Anneken
- de schuur met de halve dries en land aan het einde van de schuur - t.w. de
  helft van de gehele akker.

1. Laurens Joosten
2. het 2e lot

- land in de Ommelssenacker 2 l. 1 cops.
1. Mr. Anthoni Canters
2. Henrick Horckmans 
3. Michiel Jacops
4. Dryes van Rudth
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- land Nyeuwe Erffve
1. de gemeente
2. de verkrijgster
3. Theunis Thielens
4. de gemeente en het Clooster

- hooiveldje
1. het 2e lot

 2-3. Antheunis Thielens
4. de verkrijgster

- hooiveldje in de Swartbroecken
1. Theunis Thielens
2. Dryes van Rudth
3. de Loop
4. de onm. kinderen Philips v. Heuchten

- het half Eeussel
1. het land v.h. Convent
2. het 2e lot
3. Teunis Thielens
4. de verkrijgster

Belast met: ƒ 100,- aan het Clooster van Ommel.
- ƒ 100,- aan de Heer van Blaerthem.
- de cijns uit het gehele goed.
- ?? aan de Kerk van Asten.
- ?? aan de Heer van Lyessel.

2e lot: Dirck Peters 
- het half huis te Ommel

1. Theunis Thielens
  en den hof met ╝e deel van de dries
- land 3 l.

1. het 1e lot
- de helft van een akkerken in de Boesschit

1. Theunis Thielens
- een half Eussel

1. het 1e lot
Belast met: ƒ 100,- aan Vreyns Willem Tijs.

- ?? aan de Kerk van Asten.
- ?? aan de Heer van Lyessel.

3e lot: Peerken en Berbken
- het half huis - het voorste deel 
- ╝e deel van de dries
- hooiveldje 5 cops.

1. Vreyns Joosten
                      2-3-4. Teunis Thielens
- de helft van een akkerken in de Boesschit

   1. Henrick Bernaerts
- groes in de Vloet

1. Teunis Thielen
2. Goort Teunis Verrijt

           3. de Vloet     4. de gemeente
- land in de Hoeve 1 sestersaets

1. Teunis Thielens
2. erfgn Philips van Heuchten
3. Jan Canters
4. Aert Jan Aelbers

Belast met: ƒ 100,- aan het Clooster van Ommel.
- ?? aan de Kerk van Asten.
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- ?? aan de Heer van Lyessel
R 75 fol. 99vo ??--2-1640

Jan, zn Jan Anthonis [ Soyen] "gemeynlijck genaempt Groff" te Mierloo - mede 
"als hij zegt" namens zijn vader en alle andere "desaengaende" verkoopt aan
Frans, Jan en Huybert, znn wijlen Daniel Colen:
- al hun goederen - huis, dries, land - aent Laerbroeck  

1. erfgn Huybert Jan Diepenbeecx
2. erfgn Jan Lenart sGroten
3. Jan Maes van Hooff
4. de weg

Belast met: 10 gl. 10 st./jr aan de kopers zelf.
- de pacht aan de H. Geest van Asten off Vicarye.

R 75 fol. 68vo 07-03-1640

Hanrick Jan Selen is schuldig aan Mr. Wolfang Ideleth, secretaris te 
Someren - ƒ 150,-.
Marge: 12-3-1644 - gelost.

R 75 fol. 67vo 09-03-1640

Peerken - weduwe Willem Frans Willems - geass. met Jan Jan Diepenbeecx,
haar zwager, verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove haar deel in de goederen 
haar "verstorven" van wijlen Jan Henricx van Bussel, haar neef.
De goederen zijn gelegen te Bussel.
M.u.v. haar deel in - de Heghacker - aen den Dijck 
En alsnog een - koolkamp in de Saethoff - zoals Jan H. v. Bussel die heeft gekocht van Willem Peter Slaets.

R 75 fol. 67vo 09-03-1640

Mathijs van den Hove is schuldig aan Peerken - weduwe Willem Frans Willems
- ƒ 325,- wegens "erffcoop".

R 75 fol. 67vo 09-03-1640

Jan Henricx van Lyerop is schuldig aan Mathijs Janssen van de Cruys - ƒ 71,-
wegens een gekocht "pert en getuich".
Naschrift: 7-11-1640  -  is  deze  gelofte  door  Mathijs  overgedragen  aan  Frans 
Crael. En op 22-9-1644 gecasseert.

R 75 fol. 68 09-03-1640

Mr. Mathijs van den Hove en Mr. Anthony Canters, momboir en "toesiender" op
Engelken, onm. dr wijlen Thomas Jan Dielis, verkopen aan Anthonis Thielens:
- goederen te Ommel, zoals huis, hof, land, groes enz.
Belast met: de helft van 3 vat rogge/jr aan de Custerye.

- ?? hetgeen jaarlijks aan de Kerk wordt betaald.
- 16 st./jr aan de Heer van Liessel - uit een meerdere pacht.

R 75 fol. 68 11-03-1640

Niclaes Hanricx van Aelst verkoopt aan Joost Janssen:
- land te Ommel

            1-2-3. de gemeente
4. erfgn Philips van Heuchten
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R 33 - 52 14-03-1640

Vrouwe Anthonetta van Assendelft - weduwe Jr. Everaert van Duerne, Heer van
Liessel, aanlegster
- contra
Frans, zn wijlen Jan Jochums - van Asten,
[  gon] Henricx - g.m. Anneken,
Wouter Henricx - g.m. Grietken.
Allen kinderen en erven van Jan Jochums van Asten, gedaagden.
o.a. 
1. Aanlegster zegt dat wijlen Jan Jochums op 31 maart 1619 van wijlen haar man 
   voor ƒ 500,- heeft gekocht:
   - een "nieuwe gemeynte" en een stuk "heyvelts" daar aan- en bijgelegen.
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   Zoals haar man het van de gemeente Asten gekocht had. 
4. ƒ 200,- te betalen op "Sinxten" 1619.
   Deze zijn "ettelijcke tijdt daerna geschoten".
   De overige ƒ 300,- α 6%.
7. Van het transport zijn goede "bescheede" opgemaakt.
Verzocht wordt om de gronden "executabel" te mogen maken. 

R 75 fol 68vo 15-03-1640

Joost en Jan, znn wijlen Baltus Philips verkopen aan Cornelis Peters:
- wei/groes in de Stegen 5 l. 33 r.

gekomen van Mathijs Franssen
1. Peter Tonis Lomans
2. Jan Verhyndert e.a. 
3. Geeff van Heuchten
4. Mathijs Thomas en Dielis Henricx

R 75 fol. 69 15-03-1640

- Mr. Mathijs van den Hove, schout 
- Bonaventura Mathijssen, zijn broeder - en
- Willem Dirck Gielen - g.m. Margareta Mathijssen van den Hove.
Allen erfgenamen van Mathijs (van den Hove) en Peerken Tuerens, zijn vrouw.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Mathijs
- het oud huis in de Wolsberch, met de halve schuur en halve schop.
- land - de helft van het Ven

1. de Kerk
- land - de helft van  den aghtersten Camp

1. Heusden
- land - de helft van  het Breecxken

1. de Kerk
- de halve akker bij Willem den Heckeler

1. Voordeldonck
- land achter Dirck Franssen
- de helft van het Hoeffken achter Postenacker     
- land achter het huis en schuur - de Gruenacker
      achter de hegge
- het Eusselvelt - zover als afgegraven en 

afgepaald, achter de Snijderscamp en ge-
naamd: het Botervelt.

- hooibeemd den [Biender] - uitschietende op
de cleyn Aa.

- hooivelt het Verbrantvelt - aan den Bruynenwert -
uitschietend op de grote Aa.

- de helft van een beemd - achter Astappen
- de helft van de goederen - te Bussel, hun "verstorven" van wijlen Goort
  Henricx van Bussel, hun zwager - met de helft van de renten en lasten.
Belast met: 6 vat rogge/jr aan Geeff Willem Martens c.s. - die zij gelost                    hebben.  

- ƒ 5.-/jr aan de erven Aert Symons van Bon.
- ƒ 3,-/jr aan Geeff van Heuchten en de erven Henrick Aert 
  Timmermans.
- ƒ 100,- aan de erven Jan Jan Tijs Philips.
- de cijns van de grond.

2e lot: Dirck Gielen
- het klein huis in de Wolsberch, met de halve schuur en schop.
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- twee akkerkens, waar de pad doorloopt.
- land de voorste camp - met het Lanckackerken -

bij den H. Geestacker.
- land - de helft van  het Ven

1. het Sloodt
- land - de helft van  den aghtersten Camp

1. de Kerk
- land - de helft van  het Brecxken

1. de Campen
- land - de helft van  de Camp bij Willem den Heckeler

1. de Wolsberch
- de helft van een beemd - tot Astappen
- de helft in het Eusselvelt - achter de Snijderscamp -

   metten achtersten Start.
- hooibeemd in den Bruynenwert
- de helft van de goederen - hun "verstorven" van wijlen Goort Henricx van 
  Bussel.
Belast met: ƒ 5,-/jr aan erven Marie Aerts [Jaen] te Someren - uit een meer-
            dere rente.

- ƒ [2,-]/jr aan Joost van Heuchten.
- ƒ 3,-/jr aan de erven Peter Janssen van Haubraken en de erven
  Willem Reynders.
- 16 st./jr aan de erven Thielen Duyssen.
- ƒ 275,- aan de [beursse].

3e lot: Bonaventura
- de goederen op de achterste en voorste Diesdonck - huis, land, groes enz.
Belast met: 8 vat rogge/jr aan de Vicarye en Custerye.
Hij zal ontvangen: "vijffdalven" gl./jr aan de erven Mr. Jan Henricx.
                 - 15 st./jr aan Goort Geldens.

Belast met: ƒ 200,- aan Hans den schilder te 's Bosch.
- 100 daalder aan Jan van de Vorst te 's Bosch.
- ƒ 200,- aan suster Olislagers opten Groten Bagijnhoff te 's Bosch.
- ƒ 200,- aan Anthonis Canters - deze rente te betalen door Mathijs

            voor 2/3e deel en dit lot voor 1/3e deel.
- 36 st./jr aan de Kerk van Asten.

R 75 fol. 70vo 15-03-1640

Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove, zijn broeder,
al de goederen hem bij "erfwisseling" aangekomen van Wilbort Joosten van Bussel
op 4 jan. 1640.
Koopsom: Mathijs zal de ƒ 200,- voldoen aan suster Geertruyt Olislegers te 
         's Bosch.

R 75 fol. 71 15-03-1640

Willem Dirck Gielen - g.m. Margriet Mathijssen van den Hove verkoopt aan 
Mr. Mathijs va den Hove, zijn zwager, zijn "versterff" in de goederen van 
wijlen Goort Henricx van Bussel, te Bussel.
Koopsom: Mathijs neemt een rente van 100 rijksdaalders aan de erven Goort                 Verhoffstadt over 
van Willem Dirck Gielen.
R 75 fol. 71 15-03-1640

Jan Daniel Colen verkoopt aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters, 
t.b.v. de Kerk: 
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- een cijns van - ƒ 100,- α 5╜%
Onderpand:
- eem beemd 't hooch Eussel - achter Ostaden   

1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. de Heirstraet
3. erfgn Jr. Wouter van Beeck
4. Joost Philips Stouten

- land te Ostaden - bij 't huis van de verkoper
1. weduwe Daniel Colen
2. Wouter Dircx e.a. 
3. Huybert Colen
4. Joost Ph. Stouten

- huis en hof - te Ostaden 
 1-3. Huybert Colen
   2. Frans Colen

4. Joost Ph. Stouten

R 75 fol. 71vo 16-03-1640

- Marten Bernaerts - g.m. Oeyken, dr Jan Colen,
- Hanrick, zn wijlen Jan Colen - g.g.m. Jenneken, dr Maes van Rest - mede 
  namens de andere verkopers.
Zij verkopen aan Lenart Jacops van Alphen:
- land en anderszins 7 l. 
zoals hen aangestorven zijn van wijlen hun moeder
Belast met: de pacht aan Kerk, Custerye en Pastoor.

- 1 daalder/jr aan Dirck Lemmems.

R 75 fol. 72 27-03-1640

Mr.Mathijs van den Hove verkoopt aan Goort Joosten:
- hooiveld achter Bussel 2 l. 42╜ r. 

gekomen van wijlen Henricx v. Bussel
1. Jan Jacop Philips (Tijs)

 2-4. Peerken - weduwe Willem Frans Willems
3. de koper

Hij verkoopt aan Jan Jacop Phlips Tijs:
- land te Bussel 2 l. 40 r. 8 v.

1. Seel Schepers
2. de verkoper
3. de koper
4. Mr. Peter Jacops

Hij verkoopt aan Anthonis Canters:
- land te Bussel 3 l.  1╜ r.

 1-4. Peerken - weduwe Willem Fr. Willems  
2. Jan Jacob (Philips Tijs) Slaets
3. erven Dirck Verschueren

R 75 fol. 72vo 27-03-640

Jan Jacop Philips (Tijs Slaets) verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- land in de voorste Heycamp - te Bussel 1 l.

1. de koper
2. Peerken - weduwe Willem Fr. Willems
3. Goort Joosten
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4. den Dijck

R 75 fol. 72vo 27-03-1640

Willem Gerits, landmeter, met procuratie van Heer Guilielmus Verhyndert, 
pastoor te Hassum, in het vorstendom Cleve, onder het gerechtsambt [Alperden].
De procuratie is mede getekend door Jan van Volbroeck en Dirck Dryessen, sche-
penen - d.d. 15-3-1640.
Hij verkoopt aan Peter Michiel Colen de jonge:
- land - de helft hiervan - bij de Warande
Zoals aangekocht van Henrick Jan Selen.

R 75 fol. 73 27-03-1640

- Joost Jan Isermans - voor de helft - en
- Peter Michiel Colen - g.m. Cathalijn - voor de andere helft - verkopen aan
Goossen Michielssen, hun zwager en neef:
- land in de Loverbosch groot "stijff" 1 l. 

1. Peter Jan Aerts
2. Henrick Jan Selen
3. Theunis Martens
4. de straat

R 75 fol. 73 02-04-1640

Dirck Henricx verkoopt aan Anthonis Canters:
- land de Strijckhove - te Ommel 3 plaetss

 1-3. de koper
 2-4. de weg

- groes te Ommel
 1-3. 't Laerbroeck

2. Henrick Willem Tijs
4. erfgn Reynder Peter Nouwen

Belast met: 1/3e van 4╜ vat rogge/jr aan het Convent van Bynderen

R 75 fol. 73vo 02-04-1640

Mathijs Tijssen Claessen - g.m. Aelken, dr wijlen Jan Henricx Huyben verkoopt
aan Aert Jan Aelbers, het deel n.u., in de goederen hen aangekomen van wijlen
hun grootvader Jan Peter Willems - volgens de deling daarvan gemaakt zijnde
t.w.:
- schuur, schop, met het deel in de dries en aangelag en het 1/3e deel in 
  put en hof.
- groes - de helft van - in de Kolck

1. den Bosch
- land bij de Hoffstadt

1. Huybert Janssen
2. Laurens Willem Tijs
3. de straat
4. Anthonis van Rudth
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- land op de Galre
1. Lambert [ arnhis]
2. erfgn [teunis] van Rudth
3. Henrick Geven
4. Vreyns Willem Tijs   

- 1/3e deel - het middelste - van een heiveld - het Ven
Belast met: 3 gl./jr aan het Clooster van Ommel (ƒ 50,-)

- ƒ 50,- aan Lijsken, dr Henrick Evers.
- ƒ 50,- aan Reynder Peter Nouwen.
- 3 gl. 2╜ st./jr aan de H. Geest van Asten.
- 1/3e deel in een pacht die de erven van Jan Peter Willems betalen
  aan het Convent van Bynderen.
- 1/3e deel van ƒ 2,- "waervan het cappitael sall moeten worden                    geschoten 

paratelijck".

R 75 fol. 74 02-04-1640

Dirck Henricx - g.m. Anneken, dr Jan Peter Willems verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys zijn deel in:
- heiveld het Ven - te Ommel

1. de akker naest den Bosch
- dries en hofstad - te Ommel

. Laurens Willem Tijs

R 75 fol. 74 02-04-1640

Peter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Teunis Jelis Selen:
- de helft van een akker - bij de Warande - in de Loverbosch.
Te delen met de moeder van de verkoper.
Verkoper heeft deze gekocht van Heer Willem Verhyndert - d.d. 30-3-1640.

R 75 fol. 74 02-04-1640

Frans Henricx verkoopt aan Jacop Dirck Coppens:
- groes te Vosselen

1. de koper
2. erfgn Bruysten van Bussel
3. Heylke - weduwe Marcelis van de Goor
4. de pad

Verkoper aangekomen bij koop van de mede-erfgn van de koper op dato ......

R 75 fol. 74vo 13-04-1640

Aert Peters van Otterdijck - g.m. Maria, dr wijlen Reynder Jan Heuchtiens en
Joost Jelis - als momboiren van Henrick Reynder Jan Heuchtiens - verkopen 
aan Mr. Mathijs van den Hove:
- huis, land, groes, hei en wei - op de Leensell
Belast met: 1 blanck/jr grondcijns.

- 6 vat rogge/jr te 's Bosch - uit een meerdere rente.
- ƒ 300,- aan de erven van de scholaster te St. Oeden Rode.
- het aantal in ƒ 250,- aan de erfgn van de scholaster te St. Oeden

            Rode.
- ƒ 100,- aan Wijnant Cornelissen.
- ƒ 100,- aan Jacop Verdijsseldonck - uit een meerdere rente.
- 2 gl. 5 st./jr aan de erven Willem Henricx. 
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R 75 fol. 74vo 13-04-1640

Dirck Peters van Otterdijck - g.m. Jenneken, dr wijlen Anneke - weduwe Reynder
Jan Heuchtiens "renuntieert ende vertijdt" op alle goederen van wijlen Reyn-
der - en Anneke - nl. die goederen die hiervoor "gevest" zijn m.u.v.:
- groesveldje int [Root]

R 75 fol. 75 13-04-1640

Jan Jan Heuchtiens en Joost Jan Jelis - als momboiren van Henrick, onm. zn 
wijlen Reynder Jan Heuchtiens - en Anneke - verkopen aan Aert Peters van Otterdijck - g.m. Marie, dr Reynder 
voors.:
- de helft van een hofstad - ontrent de [Kerkcke]

1. de straat
2. erfgn Huybert Michiel Colen
3. Mr. Mathijs van den Hove
4. erfgn Jan Joost Stouten

 Koopsom: ƒ 50,- α 5%.

R 75 fol. 75 13-04-1640

Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Jan Jacops:
- groes het Verbrandtvelt - in den Bruynenwert 2╜ l.

1. Mr. Mathijs v.d. Hove
2. erfgn Bernart Reynders
3. de Aa
4. Wouter Geven

De koper geeft het bij "erfwisseling" meteen weer door aan Wilbort Daendels.

R 75 fol. 75 13-04-1640

Wilbort Daendels heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan Jan Jacops:
- hooiwas int Lielder 7 cops.

1. Dryes Thomas
 2-3. Peter Theunis Lomans

4. erfgn Marten van Heuchten
- land opte Willighenacker 13 r.

1. Dryes Thomas
2. Phlips de Smidth
3. Jacop Tielens
4. Henrick Jan Selen

- land aen de Warande 1 l.
1. weduwe Daendel Colen
2. de H. Geest van Asten
3. Teunis Jelis
4. de Loverboschwegh

R 75 fol. 75vo 13-04-1640

Peter Michiel Colen, schepen, verkoopt aan Gommaer Bure:
- een hofstad - in het Dorp "daer sijns vercopers huys is affgebrandt"

1. erfgn Jan Meulders
2. Mathijs Janssen van de Cruys   
3. de straat
4. weduwe Jacop Corstiaens

Koopsom: ƒ 40.-.
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R 75 fol. 76 14-04-1640

- Jan Teunis Lomans - g.m. Aelken, dr wijlen Aert Dryes - g.g.m. Marie, dr 
  wijlen Marcelis Jacops van Aeyen
- Wouter Gevers en Marcelis Geldens - als momboiren van Jacop, onm. zn Aert
  Dryes - en Meriken voors. 
Zij verkopen aan Jan Mathijs Smidts:
-land int Derp 3 r.

waarop placht te staan het 
brouwhuys van wijlen Jacop Marcelis v. Aeyen.

 1-4. de koper
2. de hofstad van de erven Willem Marcelisen
3. de straat

Zij verdelen verder de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Jan Teunis Lomans  
- groes in de Stegen

1. Tijs Thomas van Rudth
2. het Convent van Ommel
3. Hanrick Vreynssen
4. erfgn Aert Berckers

- groes int Root
1. erven Jacop Marcelis v. Aeyen
2. Dirck Franssen
3. Adriaentien - weduwe Gijsbert Bacx
4. de Rootssestraet

- land aen de Aa 1 l.
1. Jan van den Eynde
2. Hanrick Dielis Henricx
3. de Stegensenwech
4. Cornelis Peters van de Molendijck

- land bij Ostaden - nyeuwe Erffe
 1-3. de straat

4. Lijsken [Maes]
- land tusschen de wegen - gaende naer Ostaden  3 cops

1. Dirck Franssen
2. erfgn Baltus Philips
3. de weg
4. de weg - van de ontvanger

De te ontvangen renten worden ╜ - ╜ over de erfgenamen verdeeld.
2e lot: Jacop, de onm. zoon
- groes int Root

1. de Vicarye 
2. Aert en Jan Jan Tielen  
3. Lambert Hanssen - nu de weduwe Gijsbert Bacx
4. erfgn Baltus Philips

- land op de Heesackers
1. Jan Tijs Smidts
2. weduwe Jan Beckers
3. de straat
4. Jan Anthonis Mennen

- land achter de Pastorye 2 l.
1. de H. Geest van Asten
2. Mathijs Janssen
3. de weg
4. Willem Dircx, vorster
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- land achter Peter [Schepers] ╜ l.
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1. Peter voors.
2. Huybert van der Schouwen
3. Cornelis Cornelissen
4. de straat

R 75 fol. 77 07-04-1640

Joost Joosten Roeffs verkoopt aan Huybert van der Schauwen, zijn zwager:
- hooiwas in de Stegen

1. de koper
2. Jan Janssen
3. de Schauwloop
4. Cornelis Peters (v. d. Molendijck)

R 75 fol. 98 23-04-1640 

Thomas Adriaen Rutten verkoopt aan Heylken, dr wijlen Henrick Hoeben Verhoeven
zijn deel in de goederen gekomen van wijlen Henrick Hoeben en op hem "gedevolu-
eert door de afflijvicheyt" van zijn zoon Tijnen - g.g.m. Meriken, dr wijlen
Henrick Hoeben Verhoeven.
De goederen zijn gelegen aan den Dijck.  

R 75 fol. 98vo 24-04-1640

Jan Claessen van Someren verkoopt aan Henrick Aert Rommen:
- beemd te Ostaden 3 l. 23 r.

1. Tijs de molder en Jan Leuwen
2. erven Gerart Dircx
3. Aert Symons van Bon
4. Peter Symons van den Hautrack

R 75 fol. 98vo 24-04-1640

Jan Jan Claessen (van Someren) "vertijt" t.b.v. Henrick Aertssen (Rommen) zijn
deel en pretenties die hij heeft op het huis van Henrick Aerts - in het Dorp.

1. Frans Heynen
2. Jan Anthonis Mennen
   en de erven Jan Swaegers

 3-4. de straten

R 75 fol. 98vo 24-04-1640

Jan Claessen v.n. sijn voors. gelooften sal achtervolgen blijft borge Willem
Gerarts op alle sijne goederen hebbende en verkrijgende den welcke Jan Claessen
met sijnen vader Claes Janssen Denen beloven van alles te indemneren op alle hunne goederen pront supera.

R 75 fol. 99 24-04-1640

Jan Anthonis Mennen - g.m. Cathalijn - weduwe Philips Goossens verkoopt aan
Floris de Merode, Heer van Asten:
- huis, hof en aangelegen landerijen - 
                   "gemeynlijck genaempt - den Berckenbosch" - bij Ostaden
 1-2-3-4. de gemeente

205



R 75 fol. 99 24-04-1640

Floris de Merode verkoopt aan Henrick Bernaerts:
- huis, hof en landerijen - te Ostaden - den Berckenbosch

1-2-3-4. de gemeente
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R 75 fol. 68vo 07-03-1640

Hanrick Jan Selen is schuldig aan Mr. Wolfang Ideleth, secretaris te 
Someren - ƒ 150,-.
Marge: 12-3-1644 - gelost.

R 75 fol. 67vo 09-03-1640

Peerken - weduwe Willem Frans Willems - geass. met Jan Jan Diepenbeecx,
haar zwager, verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove haar deel in de goederen 
haar "verstorven" van wijlen Jan Henricx van Bussel, haar neef.
De goederen zijn gelegen te Bussel.
M.u.v. haar deel in - de Heghacker - aen den Dijck 
En alsnog een - koolkamp in de Saethoff - zoals Jan H. v. Bussel die heeft gekocht van Willem Peter Slaets.

R 75 fol. 67vo 09-03-1640

Mathijs van den Hove is schuldig aan Peerken - weduwe Willem Frans Willems
- ƒ 325,- wegens "erffcoop".

R 75 fol. 67vo 09-03-1640

Jan Henricx van Lyerop is schuldig aan Mathijs Janssen van de Cruys - ƒ 71,-
wegens een gekocht "pert en getuich".
Naschrift: 7-11-1640  -  is  deze  gelofte  door  Mathijs  overgedragen  aan  Frans 
Crael. En op 22-9-1644 gecasseert.

R 75 fol. 68 09-03-1640

Mr. Mathijs van den Hove en Mr. Anthony Canters, momboir en "toesiender" op
Engelken, onm. dr wijlen Thomas Jan Dielis, verkopen aan Anthonis Thielens:
- goederen te Ommel, zoals huis, hof, land, groes enz.
Belast met: de helft van 3 vat rogge/jr aan de Custerye.

- ?? hetgeen jaarlijks aan de Kerk wordt betaald.
- 16 st./jr aan de Heer van Liessel - uit een meerdere pacht.

R 75 fol. 68 11-03-1640

Niclaes Hanricx van Aelst verkoopt aan Joost Janssen:
- land te Ommel

            1-2-3. de gemeente
4. erfgn Philips van Heuchten

R 33 - 52 14-03-1640

Vrouwe Anthonetta van Assendelft - weduwe Jr. Everaert van Duerne, Heer van
Liessel, aanlegster
- contra
Frans, zn wijlen Jan Jochums - van Asten,
[  gon] Henricx - g.m. Anneken,
Wouter Henricx - g.m. Grietken.
Allen kinderen en erven van Jan Jochums van Asten, gedaagden.
o.a. 
1. Aanlegster zegt dat wijlen Jan Jochums op 31 maart 1619 van wijlen haar man 
   voor ƒ 500,- heeft gekocht:
   - een "nieuwe gemeynte" en een stuk "heyvelts" daar aan- en bijgelegen.
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   Zoals haar man het van de gemeente Asten gekocht had. 
4. ƒ 200,- te betalen op "Sinxten" 1619.
   Deze zijn "ettelijcke tijdt daerna geschoten".
   De overige ƒ 300,- α 6%.
7. Van het transport zijn goede "bescheede" opgemaakt.
Verzocht wordt om de gronden "executabel" te mogen maken. 

R 75 fol 68vo 15-03-1640

Joost en Jan, znn wijlen Baltus Philips verkopen aan Cornelis Peters:
- wei/groes in de Stegen 5 l. 33 r.

gekomen van Mathijs Franssen
1. Peter Tonis Lomans
2. Jan Verhyndert e.a. 
3. Geeff van Heuchten
4. Mathijs Thomas en Dielis Henricx

R 75 fol. 69 15-03-1640

- Mr. Mathijs van den Hove, schout 
- Bonaventura Mathijssen, zijn broeder - en
- Willem Dirck Gielen - g.m. Margareta Mathijssen van den Hove.
Allen erfgenamen van Mathijs (van den Hove) en Peerken Tuerens, zijn vrouw.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Mathijs
- het oud huis in de Wolsberch, met de halve schuur en halve schop.
- land - de helft van het Ven

1. de Kerk
- land - de helft van  den aghtersten Camp

1. Heusden
- land - de helft van  het Breecxken

1. de Kerk
- de halve akker bij Willem den Heckeler

1. Voordeldonck
- land achter Dirck Franssen
- de helft van het Hoeffken achter Postenacker     
- land achter het huis en schuur - de Gruenacker
      achter de hegge
- het Eusselvelt - zover als afgegraven en 

afgepaald, achter de Snijderscamp en ge-
naamd: het Botervelt.

- hooibeemd den [Biender] - uitschietende op
de cleyn Aa.

- hooivelt het Verbrantvelt - aan den Bruynenwert -
uitschietend op de grote Aa.

- de helft van een beemd - achter Astappen
- de helft van de goederen - te Bussel, hun "verstorven" van wijlen Goort
  Henricx van Bussel, hun zwager - met de helft van de renten en lasten.
Belast met: 6 vat rogge/jr aan Geeff Willem Martens c.s. - die zij gelost                    hebben.  

- ƒ 5.-/jr aan de erven Aert Symons van Bon.
- ƒ 3,-/jr aan Geeff van Heuchten en de erven Henrick Aert 
  Timmermans.
- ƒ 100,- aan de erven Jan Jan Tijs Philips.
- de cijns van de grond.

2e lot: Dirck Gielen
- het klein huis in de Wolsberch, met de halve schuur en schop.
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- twee akkerkens, waar de pad doorloopt.
- land de voorste camp - met het Lanckackerken -

bij den H. Geestacker.
- land - de helft van  het Ven

1. het Sloodt
- land - de helft van  den aghtersten Camp

1. de Kerk
- land - de helft van  het Brecxken

1. de Campen
- land - de helft van  de Camp bij Willem den Heckeler

1. de Wolsberch
- de helft van een beemd - tot Astappen
- de helft in het Eusselvelt - achter de Snijderscamp -

   metten achtersten Start.
- hooibeemd in den Bruynenwert
- de helft van de goederen - hun "verstorven" van wijlen Goort Henricx van 
  Bussel.
Belast met: ƒ 5,-/jr aan erven Marie Aerts [Jaen] te Someren - uit een meer-
            dere rente.

- ƒ [2,-]/jr aan Joost van Heuchten.
- ƒ 3,-/jr aan de erven Peter Janssen van Haubraken en de erven
  Willem Reynders.
- 16 st./jr aan de erven Thielen Duyssen.
- ƒ 275,- aan de [beursse].

3e lot: Bonaventura
- de goederen op de achterste en voorste Diesdonck - huis, land, groes enz.
Belast met: 8 vat rogge/jr aan de Vicarye en Custerye.
Hij zal ontvangen: "vijffdalven" gl./jr aan de erven Mr. Jan Henricx.
                 - 15 st./jr aan Goort Geldens.

Belast met: ƒ 200,- aan Hans den schilder te 's Bosch.
- 100 daalder aan Jan van de Vorst te 's Bosch.
- ƒ 200,- aan suster Olislagers opten Groten Bagijnhoff te 's Bosch.
- ƒ 200,- aan Anthonis Canters - deze rente te betalen door Mathijs

            voor 2/3e deel en dit lot voor 1/3e deel.
- 36 st./jr aan de Kerk van Asten.

R 75 fol. 70vo 15-03-1640

Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove, zijn broeder,
al de goederen hem bij "erfwisseling" aangekomen van Wilbort Joosten van Bussel
op 4 jan. 1640.
Koopsom: Mathijs zal de ƒ 200,- voldoen aan suster Geertruyt Olislegers te 
         's Bosch.

R 75 fol. 71 15-03-1640

Willem Dirck Gielen - g.m. Margriet Mathijssen van den Hove verkoopt aan 
Mr. Mathijs va den Hove, zijn zwager, zijn "versterff" in de goederen van 
wijlen Goort Henricx van Bussel, te Bussel.
Koopsom: Mathijs neemt een rente van 100 rijksdaalders aan de erven Goort                 Verhoffstadt over 
van Willem Dirck Gielen.
R 75 fol. 71 15-03-1640

Jan Daniel Colen verkoopt aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters, 
t.b.v. de Kerk: 
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- een cijns van - ƒ 100,- α 5╜%
Onderpand:
- eem beemd 't hooch Eussel - achter Ostaden   

1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. de Heirstraet
3. erfgn Jr. Wouter van Beeck
4. Joost Philips Stouten

- land te Ostaden - bij 't huis van de verkoper
1. weduwe Daniel Colen
2. Wouter Dircx e.a. 
3. Huybert Colen
4. Joost Ph. Stouten

- huis en hof - te Ostaden 
 1-3. Huybert Colen
   2. Frans Colen

4. Joost Ph. Stouten

R 75 fol. 71vo 16-03-1640

- Marten Bernaerts - g.m. Oeyken, dr Jan Colen,
- Hanrick, zn wijlen Jan Colen - g.g.m. Jenneken, dr Maes van Rest - mede 
  namens de andere verkopers.
Zij verkopen aan Lenart Jacops van Alphen:
- land en anderszins 7 l. 
zoals hen aangestorven zijn van wijlen hun moeder
Belast met: de pacht aan Kerk, Custerye en Pastoor.

- 1 daalder/jr aan Dirck Lemmems.

R 75 fol. 72 27-03-1640

Mr.Mathijs van den Hove verkoopt aan Goort Joosten:
- hooiveld achter Bussel 2 l. 42╜ r. 

gekomen van wijlen Henricx v. Bussel
1. Jan Jacop Philips (Tijs)

 2-4. Peerken - weduwe Willem Frans Willems
3. de koper

Hij verkoopt aan Jan Jacop Phlips Tijs:
- land te Bussel 2 l. 40 r. 8 v.

1. Seel Schepers
2. de verkoper
3. de koper
4. Mr. Peter Jacops

Hij verkoopt aan Anthonis Canters:
- land te Bussel 3 l.  1╜ r.

 1-4. Peerken - weduwe Willem Fr. Willems  
2. Jan Jacob (Philips Tijs) Slaets
3. erven Dirck Verschueren

R 75 fol. 72vo 27-03-640

Jan Jacop Philips (Tijs Slaets) verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- land in de voorste Heycamp - te Bussel 1 l.

1. de koper
2. Peerken - weduwe Willem Fr. Willems
3. Goort Joosten
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4. den Dijck

R 75 fol. 72vo 27-03-1640

Willem Gerits, landmeter, met procuratie van Heer Guilielmus Verhyndert, 
pastoor te Hassum, in het vorstendom Cleve, onder het gerechtsambt [Alperden].
De procuratie is mede getekend door Jan van Volbroeck en Dirck Dryessen, sche-
penen - d.d. 15-3-1640.
Hij verkoopt aan Peter Michiel Colen de jonge:
- land - de helft hiervan - bij de Warande
Zoals aangekocht van Henrick Jan Selen.

R 75 fol. 73 27-03-1640

- Joost Jan Isermans - voor de helft - en
- Peter Michiel Colen - g.m. Cathalijn - voor de andere helft - verkopen aan
Goossen Michielssen, hun zwager en neef:
- land in de Loverbosch groot "stijff" 1 l. 

1. Peter Jan Aerts
2. Henrick Jan Selen
3. Theunis Martens
4. de straat

R 75 fol. 73 02-04-1640

Dirck Henricx verkoopt aan Anthonis Canters:
- land de Strijckhove - te Ommel 3 plaetss

 1-3. de koper
 2-4. de weg

- groes te Ommel
 1-3. 't Laerbroeck

2. Henrick Willem Tijs
4. erfgn Reynder Peter Nouwen

Belast met: 1/3e van 4╜ vat rogge/jr aan het Convent van Bynderen

R 75 fol. 73vo 02-04-1640

Mathijs Tijssen Claessen - g.m. Aelken, dr wijlen Jan Henricx Huyben verkoopt
aan Aert Jan Aelbers, het deel n.u., in de goederen hen aangekomen van wijlen
hun grootvader Jan Peter Willems - volgens de deling daarvan gemaakt zijnde
t.w.:
- schuur, schop, met het deel in de dries en aangelag en het 1/3e deel in 
  put en hof.
- groes - de helft van - in de Kolck

1. den Bosch
- land bij de Hoffstadt

1. Huybert Janssen
2. Laurens Willem Tijs
3. de straat
4. Anthonis van Rudth
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- land op de Galre
1. Lambert [ arnhis]
2. erfgn [teunis] van Rudth
3. Henrick Geven
4. Vreyns Willem Tijs   

- 1/3e deel - het middelste - van een heiveld - het Ven
Belast met: 3 gl./jr aan het Clooster van Ommel (ƒ 50,-)

- ƒ 50,- aan Lijsken, dr Henrick Evers.
- ƒ 50,- aan Reynder Peter Nouwen.
- 3 gl. 2╜ st./jr aan de H. Geest van Asten.
- 1/3e deel in een pacht die de erven van Jan Peter Willems betalen
  aan het Convent van Bynderen.
- 1/3e deel van ƒ 2,- "waervan het cappitael sall moeten worden                    geschoten 

paratelijck".

R 75 fol. 74 02-04-1640

Dirck Henricx - g.m. Anneken, dr Jan Peter Willems verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys zijn deel in:
- heiveld het Ven - te Ommel

1. de akker naest den Bosch
- dries en hofstad - te Ommel

. Laurens Willem Tijs

R 75 fol. 74 02-04-1640

Peter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Teunis Jelis Selen:
- de helft van een akker - bij de Warande - in de Loverbosch.
Te delen met de moeder van de verkoper.
Verkoper heeft deze gekocht van Heer Willem Verhyndert - d.d. 30-3-1640.

R 75 fol. 74 02-04-1640

Frans Henricx verkoopt aan Jacop Dirck Coppens:
- groes te Vosselen

1. de koper
2. erfgn Bruysten van Bussel
3. Heylke - weduwe Marcelis van de Goor
4. de pad

Verkoper aangekomen bij koop van de mede-erfgn van de koper op dato ......

R 75 fol. 74vo 13-04-1640

Aert Peters van Otterdijck - g.m. Maria, dr wijlen Reynder Jan Heuchtiens en
Joost Jelis - als momboiren van Henrick Reynder Jan Heuchtiens - verkopen 
aan Mr. Mathijs van den Hove:
- huis, land, groes, hei en wei - op de Leensell
Belast met: 1 blanck/jr grondcijns.

- 6 vat rogge/jr te 's Bosch - uit een meerdere rente.
- ƒ 300,- aan de erven van de scholaster te St. Oeden Rode.
- het aantal in ƒ 250,- aan de erfgn van de scholaster te St. Oeden

            Rode.
- ƒ 100,- aan Wijnant Cornelissen.
- ƒ 100,- aan Jacop Verdijsseldonck - uit een meerdere rente.
- 2 gl. 5 st./jr aan de erven Willem Henricx. 

R 75 fol. 74vo 13-04-1640
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Dirck Peters van Otterdijck - g.m. Jenneken, dr wijlen Anneke - weduwe Reynder
Jan Heuchtiens "renuntieert ende vertijdt" op alle goederen van wijlen Reyn-
der - en Anneke - nl. die goederen die hiervoor "gevest" zijn m.u.v.:
- groesveldje int [Root]

R 75 fol. 75 13-04-1640

Jan Jan Heuchtiens en Joost Jan Jelis - als momboiren van Henrick, onm. zn 
wijlen Reynder Jan Heuchtiens - en Anneke - verkopen aan Aert Peters van Otterdijck - g.m. Marie, dr Reynder 
voors.:
- de helft van een hofstad - ontrent de [Kerkcke]

1. de straat
2. erfgn Huybert Michiel Colen
3. Mr. Mathijs van den Hove
4. erfgn Jan Joost Stouten

 Koopsom: ƒ 50,- α 5%.

R 75 fol. 75 13-04-1640

Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Jan Jacops:
- groes het Verbrandtvelt - in den Bruynenwert 2╜ l.

1. Mr. Mathijs v.d. Hove
2. erfgn Bernart Reynders
3. de Aa
4. Wouter Geven

De koper geeft het bij "erfwisseling" meteen weer door aan Wilbort Daendels.

R 75 fol. 75 13-04-1640

Wilbort Daendels heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan Jan Jacops:
- hooiwas int Lielder 7 cops.

1. Dryes Thomas
 2-3. Peter Theunis Lomans

4. erfgn Marten van Heuchten
- land opte Willighenacker 13 r.

1. Dryes Thomas
2. Phlips de Smidth
3. Jacop Tielens
4. Henrick Jan Selen

- land aen de Warande 1 l.
1. weduwe Daendel Colen
2. de H. Geest van Asten
3. Teunis Jelis
4. de Loverboschwegh

R 75 fol. 75vo 13-04-1640

Peter Michiel Colen, schepen, verkoopt aan Gommaer Bure:
- een hofstad - in het Dorp "daer sijns vercopers huys is affgebrandt"

1. erfgn Jan Meulders
2. Mathijs Janssen van de Cruys   
3. de straat
4. weduwe Jacop Corstiaens

Koopsom: ƒ 40.-.
R 75 fol. 76 14-04-1640
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- Jan Teunis Lomans - g.m. Aelken, dr wijlen Aert Dryes - g.g.m. Marie, dr 
  wijlen Marcelis Jacops van Aeyen
- Wouter Gevers en Marcelis Geldens - als momboiren van Jacop, onm. zn Aert
  Dryes - en Meriken voors. 
Zij verkopen aan Jan Mathijs Smidts:
-land int Derp 3 r.

waarop placht te staan het 
brouwhuys van wijlen Jacop Marcelis v. Aeyen.

 1-4. de koper
2. de hofstad van de erven Willem Marcelisen
3. de straat

Zij verdelen verder de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Jan Teunis Lomans  
- groes in de Stegen

1. Tijs Thomas van Rudth
2. het Convent van Ommel
3. Hanrick Vreynssen
4. erfgn Aert Berckers

- groes int Root
1. erven Jacop Marcelis v. Aeyen
2. Dirck Franssen
3. Adriaentien - weduwe Gijsbert Bacx
4. de Rootssestraet

- land aen de Aa 1 l.
1. Jan van den Eynde
2. Hanrick Dielis Henricx
3. de Stegensenwech
4. Cornelis Peters van de Molendijck

- land bij Ostaden - nyeuwe Erffe
 1-3. de straat

4. Lijsken [Maes]
- land tusschen de wegen - gaende naer Ostaden  3 cops

1. Dirck Franssen
2. erfgn Baltus Philips
3. de weg
4. de weg - van de ontvanger

De te ontvangen renten worden ╜ - ╜ over de erfgenamen verdeeld.
2e lot: Jacop, de onm. zoon
- groes int Root

1. de Vicarye 
2. Aert en Jan Jan Tielen  
3. Lambert Hanssen - nu de weduwe Gijsbert Bacx
4. erfgn Baltus Philips

- land op de Heesackers
1. Jan Tijs Smidts
2. weduwe Jan Beckers
3. de straat
4. Jan Anthonis Mennen

- land achter de Pastorye 2 l.
1. de H. Geest van Asten
2. Mathijs Janssen
3. de weg
4. Willem Dircx, vorster

- land achter Peter [Schepers] ╜ l.
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1. Peter voors.
2. Huybert van der Schouwen
3. Cornelis Cornelissen
4. de straat

R 75 fol. 77 07-04-1640

Joost Joosten Roeffs verkoopt aan Huybert van der Schauwen, zijn zwager:
- hooiwas in de Stegen

1. de koper
2. Jan Janssen
3. de Schauwloop
4. Cornelis Peters (v. d. Molendijck)

R 75 fol. 98 23-04-1640 

Thomas Adriaen Rutten verkoopt aan Heylken, dr wijlen Henrick Hoeben Verhoeven
zijn deel in de goederen gekomen van wijlen Henrick Hoeben en op hem "gedevolu-
eert door de afflijvicheyt" van zijn zoon Tijnen - g.g.m. Meriken, dr wijlen
Henrick Hoeben Verhoeven.
De goederen zijn gelegen aan den Dijck.  

R 75 fol. 98vo 24-04-1640

Jan Claessen van Someren verkoopt aan Henrick Aert Rommen:
- beemd te Ostaden 3 l. 23 r.

1. Tijs de molder en Jan Leuwen
2. erven Gerart Dircx
3. Aert Symons van Bon
4. Peter Symons van den Hautrack

R 75 fol. 98vo 24-04-1640

Jan Jan Claessen (van Someren) "vertijt" t.b.v. Henrick Aertssen (Rommen) zijn
deel en pretenties die hij heeft op het huis van Henrick Aerts - in het Dorp.

1. Frans Heynen
2. Jan Anthonis Mennen
   en de erven Jan Swaegers

 3-4. de straten

R 75 fol. 98vo 24-04-1640

Jan Claessen v.n. sijn voors. gelooften sal achtervolgen blijft borge Willem
Gerarts op alle sijne goederen hebbende en verkrijgende den welcke Jan Claessen
met sijnen vader Claes Janssen Denen beloven van alles te indemneren op alle hunne goederen pront supera.

R 75 fol. 99 24-04-1640

Jan Anthonis Mennen - g.m. Cathalijn - weduwe Philips Goossens verkoopt aan
Floris de Merode, Heer van Asten:
- huis, hof en aangelegen landerijen - 
                   "gemeynlijck genaempt - den Berckenbosch" - bij Ostaden
 1-2-3-4. de gemeente
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R 75 fol. 99 24-04-1640

Floris de Merode verkoopt aan Henrick Bernaerts:
- huis, hof en landerijen - te Ostaden - den Berckenbosch

1-2-3-4. de gemeente
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