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Asten R 63

Dit schepenprotocol der gemeente Asten bevat akten uit de jaren 
1554-1558;er zitten diverse akten en fragmenten tussen die eigen
lijk bij R 3 horen:civiele processtukken.
De regesten en transcripties zijn gemaakt door de heer A.F.N.van 
Asten in samenwerking met mevr.R.Wijnhof.
De vormgeving geschiedde door het Streekarchivariaat Peelland.
Er zijn drie soorten klappers aan toegevoegd.
In die klappers hebben we gekozen voor de meest gebruikte schrijf
wijze van achternamen; zo hebben we b.v.bij sBerckers, sWitten, sGroe- 
ten enz.de voorgevoegde "s" weggelaten.

Een overzicht van de losse briefjes kunt U als bijlage vinden op blz. 124





Asten R 63 
1554 - 1558

N.B.Dit schepenprotocol is hier en daar zwaar beschadigd, 
fol.1-blanco- 
fol.1vo
Scabini anno XVc LIIII-XXIII februari stilo Leodiensis.
(23 feb.1554)
Stilo Leodiensis=jaarstijl Luik.
(Jan) Jacops,Aert van Otterdijck, Jan Tielen,
Boenen aventuris Verweyden=Bonaventura Verweyden.
Aert Philipszn.van den Rijt,Peter Vereynseldonck,Lenart Bottelmans. 

fol.2
Jan Lucas legittirae et hereditarie vend.....Hij verkoopt aan Mi-
chiel Gielis Roefszn.een .... rog jaarl.en erfel.pacht op Licht-
misdag (festo purificationis)gelegen in Asten benevens erfenis....

fol.2vo 21 feb.1554 (stilo brab.)
(Pran)s Janszn.van Os verkoopt aan Michiel Gielis Roefszn.negen 
vaten rog op O.L.Vrouwen Lichtmisdag te betalen uit:
-een stuk land op Diesdonck,genaamd die Braeckecker.
-een huis,hof, hof stad, land en zand dat Prans voorn, gebruikend is. 
Testes Aert Thonis=Aert Thonis van Otterdijck en Jan Tielens.

fol.2vo
Michiel Gielis Roef szn.belooft aan Frans Janszn.van Os,dat hij 
mag lossen met (..30)gld.

fol. 3
Wij schepenen,raad der stad etc.verklaren,dat op heden voor ons 
verschenen is Everardt van den Waeter oud 31 jaar,voor onze raad 
gedaagd zijnde.

fol.3vo -blanco- 
fol.4
Willem Thoniszn.van de Cruys verkoopt aan «Villem La.... een
mauwer rog uit:
-huis,hof met erfenis 1 Ceel Aertszn.van den Ravenacker 2 Jan 
Snoecx 3 de straat 4 de wede.Arts van den Ravenacker.
Testes en datum ut supra.
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fol.4
Willem Lanen voorsr.belooft dat Willem Thoniszn.voorn.zal mogen 
lossen met 15 peters van 18 st.het stuk.

fol.4vo
..... zn.van Loen verkoopt aan Dirck Janszn.een cijns van 45 stui
ver jaarlijks te gelden uit:
-huis en hof met erfenis tot Liessel gelegen 1 Simon van Loen
2 Aert Joesten 3 aan de Peel 4 de straat.
Deze cijns mag met 36 rijnsgld.gelost worden.

fol.4vo,5
..... weduwe wilnen Jan Reyneri natuurlijke zoon van den Raven
acker met haar mbr.verkoopt aan Heer Aert .... een cijns uit:
-een huis,hofstad enz.gelegen binnen Vlierden.

fol. 5
Heer Aert belooft dat de voorn.weduwe met haar knd.deze cijns al
tijd zal mogen lossen.

fol.5
Jan enz.verioopt aan ... Mathijs alzulk versterf als hem is aan
gestorven door de dood van Lijsbeth zijn (moeder) ;te weten twee lo- 
pense land.

fol.5
(Peter) etc.verkoopt aan Jan een stuk beempt .... 

fol.5vo
..... van Doerne zelf en mede v o o r ......men van Hersel en Heer
Willem Custers voor zijn zusters en broeders,verkopen aan Geert
Loyen een sesten .... erfpachts,welke eertijds .....  opgedragen
had aan Willem van Doerne uit:
-een stuk land ter stede B...okel.

fol.5vo
.....  geeft volmacht aan Peter om alle administratie betreffen
de zijn goederen na zijn overlijden etc......
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fol.5vo
..... bij crancke aventueren Godt betert,eenen (mis)slach is ge
schiet in den persoon en bij toedoen van eenen Jan enz. 
zo zijn de vrienden enz. van beider zijden bijeen geweest om een ac- 
coord.

fol.6
Voor ons zijn verschenen....bij de vorster van Doerne die buiten
personen gearresteerd en die binnen-personen gedaagd ter instan
tie van J a n .....ondervraging van wege Jan ......

fol.6 vo -blanco- 
fol.7,7vo
-memorie van eed doen-
In het eerste als iemand tot zijn e e d ....zo zal de zelve begee-
ren gemaand te .... wanneer hij de eed zal mogen afleggen o f ....
met recht de schepenen behoorlijk te wijzen ter manisse des rech
ters nu of ten naaste drie dagen dat men de eed zal behoren te 
doen zo als recht.
Item als dan zal de schout de partijen dagen ... den een te ont
vangen en den andere te voldoen.
Item ten andere genegten (=gerechtszaak)

fol.8,8vo
-vonnis-
Peter Pauwels was met recht gericht aan een stuk land te Asten 
wegens gebrek van drie mauwer rog jaarl.met drie achterstaande 
jaarl.pachten.Peter is voortgevaren volgens recht der bank om een 
pand op zijn onderpand te halen waarvan hij een schepenbrief heeft.
N.B.Peter deed hier een opwinning of evictie.

fol.8vo
-testament-
W3j Daniel van den Berghe schepen( !) van Asten .... verklaren, dat 
Jan Peter Pauwels gezond van lichaam^zijn testament heeft gemaakt.

fol.9
Steven Jan Vranckenzn.en Willem Willem (Loyen) bekennen betaald 
te zijn door Michiel Gielis Roefszn.van wege V/illebrord van 0....
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hun zwager als man van Lijsbeth,van hun deel dat Wilbrord was aan
gestorven van wege Aliten Robijns hun "muyen".Michiel zal van Wil
brord onbelast blijven als voor dat deel welk Michiel van hen ge
kocht heeft.
Datum ut supra.

fol.9 19 feb.1553
Lambrecht Janszn.van Os verkoopt aan Peter Thonis Janszn.Verhese
zijn zwager:
-een huis en hofstad op Diesdonck 1 Frans Janszn. van Os 2 de ge- 
meynt 3 Barth.Peters van Werdingen 4 de Koestraat.
Vrij behalve een erfweg die er met recht over gaat.

fol.9vo,10 19 feb.1553
Peter Thonis Janszn.Verhese verkoopt aan Goert Danielszn.van den
Eynde een erf cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hofstad op Diesdonck (Hetzelfde als in de vorige akte 
op fol.9)
-een stuk land daaromtrent. 1 de Koestraat 2-3 Dirck Weynen erfg.
4 de gemeynt.
-een stuk land,den Geldensacker 1 Frans Janszn.van Os 2-3 Dirck 
Weynen erfgen. 4 de straat.
-een stuk groese,den Geldensbeempt 1 Jacop Danielszn.van Oerschot
2 Bartholomeus voorn. 3 Dirck Weynen erfgen. 4 Joost van Houbrae- 
ken en Peter de verkoper.
Vrij behalve de cijns van de gronden en 8? vaten rog en nog een erf- 
cijns van 18 st.
N.B.-Op bijlage A zijnde een los inliggend blaadje staat dezelfde 
tekst als hier op fol.9 en 10-

fol.10 19 feb.1553
Goert Danielszn.van den Eynde belooft dat Peter voorn.altijd mag 
lossen met 100 gld.tot 20 st.de philipsgld.tot 25 st.,het vuur
ijzer voor 2 st.en 1 oort.

fol.10vo 23 feb.1554
Gerit Jan Lucas verkoopt aan Kichiel Jan Claeszn.een cijns van 3ï 
gld.jaarlijks te gelden uit:
-een hofstad ter stede,die Voerseldonck 1 de straat 2 Jan Lucas
3 de straat 4 Goort Geldens van Boeschot.
Schepenen:Aert Thonis van Otterdijck en Peter Vereynseldonck.
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fol.10vo
Michiel Jan Claeszn.belooft dat Gerit voorn.zal mogen lossen met 
... gld.

fol.11 23 feb.1554
Gerit Lambrechtszn.van Os verkoopt aanHenrick Spee:
-een groese van een lopense zonder "beheep en genoempt” den Moe- 
lendijck. 1 Merike dr.wijlen Peter van den Molendijck 2 Barbara 
haar zuster 3 Jan Verboeschot 4 Gerit van Os.
Henrick mag de groese op Lichtmis e.k.aanvaarden.
Testes Jan Tielens en Peter Vereynseldonck.

fol.11
Henrick Spee belooft dat Gerit altijd met 26 gld.mag lossen.

fol.11vo 23 feb.
(Oeltken)Claeus belooft te voldoen alzulke appellatie als vol
gens vonnis der schepenen tegen Thomas Peters Corters was gemaakt.

fol.11vo
"Soe heeft die Heer gemaent den scepenen om te wijsene vonnis en
de recht hoe dat Jan van den Genere soudet mogen coemen tot zijnen 
betalinghen nae uytweysen zijnen lesten vonnis.Soe hebben etc....”

fol.12 23 feb.1554 (stilo leodiensis)
Mathijs Jan Heynenzn.verkoopt aan Jan Aert van Otterdijck 5 mud rog 
op een sester erfelijke pacht op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad aan den Dijwk 1 Dirck van Rutt cum suis
2 Aert van den Hoeve 3 de straat 4 de verkoper.
Datum 1554 stilo Leoèiensis.
Testes Jan Tielens en Peter Vereynseldonck.

fol.12
Jan Aert van Otterdijck belooft dat Mathijs met 200 gld.mag lossen, 

fol.12vo
Goessen Joest Molderszn.belooft aan Aleydis Peeters Spee dr.op 
Sint Jan a.s.14 gld.met een sester rog te zullen betalen.
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fol.12vo,13
Goessen Aertszn.van Otterdijck verkoopt aan Frans zijn wettige 
zoon,een cijns van 17 rijnsgld.uit:
-een huis,hof en land in de Stegen.
Frans zal deze 17 gld. jaarlijks beuren zodra hij bij zijn vader weg
trekt en daar niet langer wonen wil.
Testes Jan Tielens en Bonaventura Verweyen.

fol.13
Goessen Aertszn.van Otterdijck zal deze cijns van 17 gld.altijd mo
gen lossen met 106 gld.

fol.13vo
Gelis Daniels Willemszn.verkoopt aan Agnes Jansdr.van (Celchs) 
een jaarl.cijns van 6 gld.uit:
-een beempt,het L.... 1 Lambrecht Cremers erfgen. 2 Aert Thonis
3 Jacop Vroeyen 4 Dirck Peters erfgen.
-een huis,hof en land.
Schepenen:Peter Vereynseldonck en Aert Philips, 

fol.1 3vo,14
Gelis mag met Lichtmis lossen ....

fol.14
Philip Philipszn.van den Berghe belooft aan Gelis Daniels Willems 
zn.de som van 56 gld.te betalen.

fol.14
Henrick Baten als gemachtigde van Sijmon van Pelt heeft bij het 
laatste genecht "versteken" Gerardt Lambrechtszn.van Os en Ardt 
Vervoert.Henrick heeft de schout doen manen enz.inzake een beta
ling van Sijmon enz.
-genecht=rechtszitting van de schepenbank.- 

fol.14vo
.... ck Dirck Heynenzn.verkoopt aan Frans Emonten Peterszn.:
-een huis,hof en hofstad 1 Henrick Joesten Mennen 2 Hans Roeffs 
erfgen.3 Cornelis van Panheel 4 de straat.
Vrij behalve jaarl.2? vaten rog.
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fol.14vo,15
Anna wede.Lucas Verhyndert met haar knd.en mbr.verkoopt aan .... 
Janszn.van Eynde de helft van een stuk beempt afkomstig van de
vader der kinderen....
Testes Jan Jacops en Jan Tielens.

fol.15,15vo
Alyt wede.Lambrecht Kremers met mbr.en met Aerdt haar zoon voor 
de andere onm.knd.van Aleit en Lambrecht,verkopen aan Gielis Da
niels (van den -kynde):
-een stuk land 1 Bonav.Verweyen 2 Philip Philips van den Berghe
3 Jacop van den Heyen.
-een stuk groese int Lieler 1-2 de koper 3 Henrick Pauwels Hoe- 
nichmanszn.
-een stuk land 1 de koper 2 Gevart Willems erfgen. 3 Goert die 
Haen 4 de verkoper.
Vrij behalve de cijns van de grond en 8 vaten rog in Asten te leve
ren, verder nog drie Bos-pond en 3 vaten rog,nog 4 vaten rog en 
nog 5 vaten rog aan de vicarius van Asten.

fol.16
Gelis Danielszn.van Eynde verkoopt aan Merchelis Lenarts Maes: 
-een stuk groese,den cleynen beempt,ter plaatse die Colck. 1 de 
Aa 2-3 erfgen.Aerdt Vrients e.a. 4 erfgen.v/ede.Joosten Verrijt. 
-een weg,die tot het voorn.stuk groese behoort.

fol.16vo
Lenart Merchelis Maes belooft a a n .... Danielszn.van......de
som van 200 gld.te betalen.
N.B.-Nu staat er Lenart Merchelis Maes,terwijl in de vorige akte 
Merchelis Lenart Maes wordt genoemd.
Het moet zijn;Lenart Merchelis Maes.-

fol.16vo
Gelis Danielszn.van Eynde verkoopt aan Peter Janszn.van den Spij- 
cker en Anna zijn vrouw:
-een stuk groese int Lielder 1-4 Lambrecht Kremers 2 Philip van 
den Berghe 3 Goert Haenen.
Vrij behalve de cijns van de gronden,te weten een blanck en 13 st. 
in die panden,verder een weg zoals Philip v.d.Berghe die over dit 
perceel hebben mag.
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fol.17
Peter Janszn.van den Spijcker belooft aan Gelis,de verkoper,met 
Lichtmis naastk.over een jaar als hij dat veld zal aanvaarden,de 
som van 100 glê.te zullen betalen met 18 st.het stuk voor een 
philipsgld.

fol.17,17vo,18,18vo 23 maart 1554 stilo leodiensis
Voor de schepenen verschenen Marten Jan Claeszn.,Cornelis van 
Panheel,Jan Jan Lucaszn.en Aert van Otterdijck,schepen tot Asten, 
en Aerdt die Haen in zijn tijd ook schepen van Asten,zijnde door de
vorster gedaagd.Ze verklaren dat .....  Gelissenzn.man van Agnes,
gekocht heeft voor de schepenen van Asten.
Ze hebben op hun eed die zij aan de hand van de schout gedaan heb
ben,hun getuigenis afgelegd.
-In het eerst getuigen Marten Jan Claeszn.,Cornelis van Panheel
en Jan Jan Lucaszn.dat in de tijd dat Gerardt "produsant" ......
-Produsant is hij die een bewijs in een geding overlegt.-
............ dat gedeelte en versterf van Herman Gelissen voorn.
als wettig man van Agnes zijn vrouw,hen aangekomen van hun moeder, 
niet meer en mocht gelden dan in dezelfde koop en om dezelfde 
prijs als Gerardt produsant voorsr.in die tijd van Herman en Agnes 
gekocht had.Gerard had als mede-erfgenaam ook dat goed verkocht 
gehad van Herman enz.

-Aert van Otterdijck getuigt dat Herman en Agnes in zijn huis zijn 
gekomen en hebben een part laken van Gerard de koper ontvangen 
vermits dat zij klaagden en croenden dat Gerard hun erfenis en dee 
gekocht had .....
-Aert die Haen getuigt ook dat Gerard lakens heeft ontvangen etc. 
V/ij Jan Jacops,Art van Otterdijck,Bonaventura Verweyen en Jan Tie
len met de andere schepenen van Asten,hebben hier beneden ons ze
gel gehangen op 23 maart anno 1554 stilo Leodiensis.
N.B.-De stijl varieert: stilo leodiensis=Luikse stijl, verder noemen 
ze stilo brabantis=brabantse stijl.- 
Pasen is 25 maart 1.554 N.S. (nieuwe stijl)

fol.18vo,19,19vo,20 29 mei 1554
Jan van Boeschot met zijn wettige knd.verwekt bij Anthonia zijn
vrouw zaliger en met Philip zijn wett.zoon,Jan..... (onleesbaar)
hebben gedeeld de goederen achtergelaten door vader en door moe
der zaliger.
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A Jan van Boeschot vader van de knd.kreeg:
-een stuk land tot Boeschot 1-4 Thomas van de Cruys 2 Jacop van 
de Cruys 3 Gort van den Hoerick.
-een stuk land,in den Camp 1 Philip mede-deelder 2 ...eesen van 
Boeschot 3 de gemeynt 4 Lenart mede-deelder.
-een stuk beempt met heiveld
-een beempt tot Omel aan den Bosch 1 Art Verbraeken 2 Margriet 
Philips 3 Art Verbraeken 4 Jan mede-deelder.
Uit deze goederen moet Jan van Boeschot jaarl.1 mud rog gelden, 
verder 7 vaten rog tot Asten,nog 3 gld.ten Bossche te leveren, 
nog 5 st.tot Asten.
De kinderen betalen verder alle resterende pachten en schulden 
die men op hun vader (Jan) nog mocht hebben.

fol.20
Mathijs Jan Heynen heeft Jan Dries gerechtelijk gedaagd, 

fol.20
Gielis van Kessel stelt zich borg voor Mathijs Jan Heynen. 

fol.20vo,21
B Met welke erfdeling aan de kinderen van Jan van Boeschot ten 
deel is gevallen:
-een stuk land in de Steghen 1 Jan van Boeschot 2 het convent v. 
Bynderen 3 het goed van Horrick 4 Maes van de Crüys.
-een stuk land in den Camp 1 Jan Verboeschot vader in deze 2 Tho 
nis van de Cruys 3 de straat 4 Leonard van Boeschot mede-deelder 
-een stuk beempt in die Stegen 1 Jan Verboeschot 2 de weg naar 
Voerseldonck 3 Thomas van de Cruys 4 het convent van Bynderen. 
-een stuk beempt aan den Bosch 1 Margriet Coelen 2 Dirck van Bus 
sel 3 Art Verbraecken 4 de straat.
-een heiveld ook in de Stegen 1 Maes van de Cruys 2 knd.Verboe
schot 3 Heyn die Haen 4 het convent van Bynderen.
Vrij behalve ......  tot Helmond te leveren,nog 2i gld.te Asten
en de cijns van de gronden.

fol.21 2 aug.1554
Luyt Ysbouts met haar mbr.Henrick Baten,maakt aan Wilbrord haar
zoon:
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-een akkerke gelegen omtrent den Vosberch 1-2-3 Henrick Pauwels 
4 erf gen. Henrick Peter Vrijns en Luitgarden Peter Vrijns kinderen.
Al wat Luyt voorn.aan haar erfgenamen na haar dood,in enkele brie
ven had gemaakt die zullen hier uitblijven en zullen Peter en Wil- 
brord onbedeeld laten.
Verder heeft Ysbout Marcheliszn.10 vaten rog "uitgeleet";deze rog 
had men te gelden aan Mathijs den molder en die stond in de erfe
nis van Peter Vrijns en Henrick Vrijns knd.en ook Luitgarden knd.
Ze zullen dat hebben na Luyten Ysbouts dood.
Jan Theeus heeft daar ook uit beloofd een mud rog,welke hij ge
lost en betaald kreeg van Dirck Bairen knd.
N.B.-Bij deze fol.21 is een bijlage gemerkt B als los inliggend 
briefje met ongeveer dezelfde tekst- alleen het akkerke is hier 
gelegen omtrent den Wolsberch.- 
Testes Bonaventura en Lenart Bottelmans.

fol.21vo
Er waren eerder geschillen gerezen tussen Jan Andries van den 
Zeylberch en Mathijs Jan Heynenzn.

fol.21vo 29 mei 1554
Ik Jan Andries van den Zeylberch geef volmacht aan Mr.Frans Mil-
lynx en Merchelis Gherardt Smolderszn.inzake mijn geschillen.

fol.22 29 mei 1554
Mathijs Jan Heynen machtigt Dirck van Lieshout,Henrick Henrickzn.
van den Zeylberch en Daniel Hanrick Heynen om zijn zaken te regelen

fol.22
Jan Baten tegen Jan Willem Heymkenszn.inzake een aanspraak over 
schulden.

fol.22vo 29 mei 1554
De heilige geestmrs.van Doerne zijn gerechtelijk voor deze bank 
van Asten verschenen inzake de erfgen.Peter Mathijs Pesserszn.en 
Margriet van Hoeff.

fol.22vo 13 juni 1554
Willem Bruystenzn.Verheese heeft gerechtelijk verklaart aan Jan
Jacops en Peter Vereynseldonck als schepenen,dat Jan Willem
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Heymkens aan hem had beloofd te betalen de som van 9 gld.vóór 
Pinksteren laatstleden.
Er volgt uitspraak.

fol.23 13 juni 1554
De provisoren of h.geestmrs.van Deurne hebben beslag laten leggen 
op zekere goederen te Asten enz.

fol.23vo 13 juni 1554
Er was een proces tussen Anna Peters dr.van den Molendijck of haar
gemachtigde ten eenre,
en Peter Verrijt ten andere zijde inzake een jaar huur.
De schout zal recht spreken.Peter moet betalen volgens wettige 
huurafspraken.

fol.23vo 13 juni 1554
Jan Baten verscheen om het antwoord van Jan Willem Heymkens te
horen.

fol.24 27 juni 1554
Gevart Jan Swittenzn.en Jan Dircks beloven dat zij de Vrouwe van
Asten genoegdoening zullen geven inzake haar recht.

fol.24
Er volgen twee bijlagen als losse inliggende stukken,gemerkt C enD

-Blad C Actum den derden dach sporkel (=februari)
Anno 1576

Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Jan Jan Driess.zijn 
wettige zoon en aan Frans Marceliszn.van den Eynde zijn zwager 
en aan Aerdt Dyrckzn.van Houbraeken:
-een stuk land op die Beeck.
Vrij behalve 3 malder rog jaarl.en de cijns van de grond.
De kopers beloven aan Jan de verkoper,de som van 75 gld.te betalen 
als Jan de verkoper voorn.de 3 malder rog met reductie of "ander- 
sins afgeleet en gekweten sal hebben".
Schepenen:Henrick Baten en Goort WiXlems.

Datum 3 feb.1576.
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Blad C,C verso en D 3 feb.1576
Henrick Aert Loeffen heeft opgedragen aan Daniel Gortszn.van....
een Jaarl.oijns van 3 gld.opLichtmisdag uit:
-een stuk land ter plaatse Aastappen 1 de gemeynt 2-3 Jan Andries 
v.d.Seylberch.
Actum ut supra.
In marge: Henryck Baten en Goort Y/illems.

Blad D verso 7 feb.1575
Peter Jan Peterszn.verkoopt aan Lambert Jan Peters zijn broer, 
zijn kindsgedeelte hem aangestorven van wege Lijsken wijlen de 
vrouw van Jan Peters,hun wettige moeder.
Testes Ysbout en Gort.

Blad D verso 7 feb.1575
Jan Andries van de Seylberch verkoopt aan Philip Gheryt Luycaszn 
-een schepenbrief over een buenre beempt gelegen tot Aastappen 
in Broex Camp en geheten,den Ryet Huerck.
Jan had die beempt gekocht gehad van Jan Peter Dyrck....afkom
stig van Heersel,d.d.1 feb.1530.
-nog een schepenbrief aan Philips.
Testes Ysbout en Gort.

Blad D verso
Aert Jan Dry es (weduwnaar) van .... en Heylke....Wylbert
Theeus dr.met mbr.verkopen aan .....

fol.24 27 juni 1554
Anthonis Maes en Goessen Lijnen beloven dat ze vanwege Heyntken 
Verhoeven aan de Heer van Asten 10 gld.zullen betalen.
Ze waren borg gebleven.

fol.24vo
"Jan Henrick Baten heeft versteecken ende verrijckt Jannen Willem 
Heymkens met enen lesten vonnis den 13de juni ter oorzake van 
een som van 6 gld."

fol.24vo
Jan Henrick Baten heeft wederom op 27 juni bij de schout om recht 
gevraagd.
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fol.25
Jan Henrick Baten aan Peter Vereynseldonck en Lenart Bottelmans 
schepenen inzake Willem Daniel Willemzn.die beloofd had 9 gld. 
te betalen.

fol.25 13 juni 1554
Jan Joest Tripmaeckerszn.verkoopt aan Peter Joostenzn.Verhoubrae-
cken een schepenbrief van een huis,hof, land enz.
Jan had die brief gekocht gehad van Ardt Peter Emontszn.van den 
Ven.
Testes Jan Jacops.

fol.25vo 13 juni 1554
Peter Joest Verhoubraecken verkoopt aan Jan Joest Tripmaeckers
een erfel.cijns van 12 gld.uit:
-huis,hoffhofstadfland enz.in die Langstraat 1 Jan Ceelen 2 Jan 
van Hoeck 3 Mathijs van den Berge e.a. 4 de straat.

fol.25vo
Jan Joest Tripmaeckers belooft dat Peter voorn.altijd met 200 
gld.mag lossen.

fol.25vo 2 april 1554
Marchelis Jan Scoemakerszn.heeft aan Jan Andries van den Zeyl- 
berch een schepenbrief opgedragen inzake een verhuring betref
fend het goed van Joesten Henrick Dirckzn.d.d.15 feb.1552. 
Marchelis belooft alle pachten te betalen die nu tot Lichtmis 
zullen verschijnen.
Testes Aert van Otterdijck en Lenart Marcelis Maeszn.schepenen, 

fol.26
Aert Peter Emontszn.verkoopt aan Marike zijn zuster,een jaarl. 
cijns van 9 gld.altijd op Purificationis (=0.L.Vrouw Lichtmis,
2 feb.)te betalen uit:
-een huis,hof«land enz.in de Wolsberch 1-3 Willem die Bruyn 2 
Dirck Wouter Loyen 4 de straat.
-een stuk land aan de Loverboschweg 1 Merchelis Artszn.van den 
Eynde 2 Heer van Asten 3 de weg.
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-een hooibeempt aan de Haseldonck 1 Peter Theeus 2 Dirck Ver- 
schueren 3 de straat 4 Jan van den Hoeck.
Datum ....

fol.26
Er volgt een inliggend blaadje gemerkt E d.d.2 april 1554 
E. Item Merselis Jan Schoenmakers heeft opgedragen aan Jan An
dries van den Zeylberch etc ..... (zie fol.25 vo.)

fol.26vo
Peter Anthonis Janszn.Verheze verkoopt aan Marcelis Danielszn. 
van den Eynde:
-een halve beempt gelegen tot Werdinghen aan die Voert in Asten
1 erfgen.Willem Hurckmans 2 de gemeyn Voert 3 Aert Hannen e.a.
4 Jan Dries.
Marcelis koopt van die beempt de zijde naar Vlierden;Peter had die 
beempt indertijd gekocht van Lambrecht Janszn.van Os.

fol.27
Peter Anthonis Janszn.Verheze verkoopt aan Marcelis Danielszn. 
van den Eynde:
-een erfcijns van 3 gld.uit een halve beempt aan die Voort.

fol.27 24 juli 1554
Marcelis Danielszn.voorn.belooft dat Peter altijd mag lossen met 
50 gld.
Testes Aert Thonis.

fol.2?vo 24 maart
Thomas Jan Heer Wouterszn.ingezetene tot Geldrop als schuldenaar- 
principaal belooft aan Henrick Henrick Vrens Bollenzn.de som van 
100 gld.te betalen (de karolusgld.voor 20 st.het stuk,de philips 
voor 25 st.het vuuryzer voor 2 st.1 oort en alle ander geld 
"naarvenant.”
Thomas zal Henrick jaarlijks korten van zijn groesgelden aangaande 
de hoeve die Henrick van Thomas gepacht heeft.
Datum 24 maart,stilo leodiensis.
-Pasen is 25 maart 1554-
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fol.27vo 1 maart 1553(=1554)
Aert die Haen als mbr.over zijn knd.bekent dat Jan Korsten Stri- 
cken aan hem heeft betaald alzulk versterf als zijn knd.is aange
storven van wege Dirck Deenen.
Datum 1553 stilo buscodiensis (=Den Bosch) den eersten maart. 
Testes Peter Vereynseldonck.

fol.28 16 maart 1553(=1554)
Willem Willemszn.van Aeyen belooftaan Michiel Gielis Roeffszn.
87 gld.te betalen nu iiichtmis a.s.
Datum 1553 stilo buscodiensis den 16de marty.
Testes Peter Vereynseldonck en Aert van Otterdijck.

-Er volgen twee blaadjes gemerkt P en G en inliggend bij fol.28-
-Blad F 8 jan.1578
Jan,Mercelis en Henrick zonen Peter Jan Jacobs,Michiel Frans .... 
als man en mbr.van Catharina,hen mede sterk makend voor Anna hun 
zuster,alle knd.en erfgenamen van Peter Jan Jacobs voorn.verko
pen aan Lijske dr.Anthonis van Bussel wettig verwekt bij Luytgen 
dr.Jan Henricx Verasdonck zijn vrouw,een jaarl.cijns van 3 gld.
Deze cijns had eertijds Jan Jan Franss.aan Jacob Joost Cuppenszn. 
verkocht gehad uit zijn onderpanden te Asten volgens brief d.d.
8 jan.1578.
Actum 24 januari 1578.
De koperse belooft dat de erfgen.van Peter Jan Jacobs mogen los
sen met 50 gld.

-Blad G
Op 23 maart 15»• stilo Den Bosch hebben de schepenen door .... 
schout gewezen voor recht.

-Blad G (bij fol.28) 4 april 1568
"Peter van Baerle scholtet in sijnder( tijd) tot Asten is van leven 
ter doot gecomen den VlIIste dach april nae der noenen anno XVc 
LXVII stilo van Brabant (=8 april 1567),gelijck wij schepenen tsel
ve gesyen ende hebben hoiren leesen dat Jan Joesten custer van 
Asten in sijns dootboeck alsoe als voirsr.opgetekent hevet. 
-fecimus certificatio(nen) .
Actum den 4de april anno 1568 stilo van den Bosch."
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fol.28 20 maart 1553(=1554)
Mathijs Meliszn.van den Boem belooft aan Rut Hubrechts sWertszn. 
tot Bamis a.s.de som van 33 gld.te zullen betalen.
Datum 1553 stilo buscodiensis den 20ste marty.

fol.28vo 12 aug.1554
Jan Spee heeft aan de schepenen meegedeeld dat Jan .... sWitten-
zn.aan hem Jan Spee beloofd had 17 gld.te zullen betalen.
Hij vraagt om hem te rechten.

fol.28vo*.29 .......  1554
Jan Drieszn.van den Zeylberch heeft gerechtelijk verzocht dat Mat
hijs Jan Heynen alnog zal compareren op een gerechtsdag enz.

fol.29 12 aug.1554
"Ik Everart Nouts secretaris van Asten heb gerechtelijk gedragen 
een conde ter instantie van de Heer van Asten aan Bonaventura en 
Lenart Bottelmans als schepenen,dat hem kennelijk is,dat Anthonis 
Maes en Goessen Lijnen hebben gedingd over het betalen van 10 gld. 
aan de Heer van Asten.enz.”

fol.30 2 aug.1554
Ik Everart Nouts als secretaris van Asten heb nog een conde ....
inzake Gevart Jan sWittenzn.en Jan Dries over een betaling.

fol.30,30vo 16 aug.1554
Wij Jan Jacops,Bonaventura (Verweyen),Lenart Bottelmans,Aert Nee-
len,Peter Vereynseldonck en Jan Tielen schepenen dezer bank en
Jan iVillemszn.Vereynseldonck met Aert V/illemszn.van den Camp als
h.geestmrs.,samen met de gemeine naburen,hebben ontvangen van
Peter van Berckel de som van 125 gld.tot behoef van het dorp
Asten.

fol.3Ovo.3i 16 aug.1554
Thomas Maes en Goessen Maes Robben hebben gedragen een conde aan
Jan Jacops en Lenart Merchelis Maes schepenen,dat ....
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fol.31
Henrick Jacops heeft een gelofte-brief van 72 gld.en 4 mud rog 
doen lezen om te komen tot zijn betalingsrecht.

fol.3 1vo 16 aug.1554
Goessen Joest Smolderszn.belooft dat hij aan Aleidis Peters Spee
dr.tot Lichtmis a.s.19 gld.met een sester rog zal geven.
Als Goessen dat niet doet,belooft Aert de Haen ervoor borg te 
staan.

fol.31vo
Mathijs Jan Heynenzn.belooft binnen 14 dagen de som van 12 gld. 
aan de schepenen.

fol.32 16 aug.1554
Aert Aertszn.van den Eynde en Peter Joestzn.Verrijt beloven vol
gens een testament bij wijlen Margriet Henrick Coelen dr.d.d.27 nov, 
1547 gemaakt,dat ze de H  gld.met verlopen pacht zullen voldoen.

fol.32 16 aug.1554
Aert Philipszn.Verrijt en Marchelis van den Eynde beloven dat zij 
Aert Aertszn.van den Eynde en Peter Joestzn.Verrijt hun commer 
(=belasting) zullen helpen dragen.

fol.32 16 aug.1554
Pauwel Philip Jan Goertszn.stelt in handen van Aert Aertszn.van 
den Eynde en Peter Joestzn.Verrijt alzulk deel als hem bij testa
ment d.d.27 nov.1547 door Margriet Henrick Colen dr.gemaakt is.

fol.32vo 16 aug.1554
Jan Drieszn.van den Zeylberch is borg voor Thomas van Hoeve c.s.
inzake de provisors en h.geestmrs.van Deurne.

fol.32vo 26 juli 1554
Jan Gieliszn.van den Hoeck verkoopt aan Adriaen Peter Scherderszn 
-een stuk land ter plaatse,den Snijderscamp 1 Jan Vervoert 2-3 
Aert van Otterdijck e.a. 4 de verkoper.
De koper moet aan de verkoper eeuwelijk en erfelijk laten wegen 
(=erfweg)
Testes Jan Jacops en Aert van Otterdijck.
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fol.32vo,33 5 sep.1554
Anna wede.Lucas Verhijndert met knd.en Willem Verhyndert als mbr. ,
verkopen aan (Henrick)Jan Jacopszn.:
-een stuk land aan die moeien gelegen 1 Lenart Marcelis Maes .... 
-een cijns van 27 st.uit huis,hof en hofstad.

fol.33 5 sep,1554
Henrick Jan Jacops belooft dat Anna c.s.altijd mogen lossen met
84 gld. de philipsgld.25 st.,het voirijzer 2 st.1 oort.
Testes Jan Jacops en Jan Tielen.

fol.33vo 5 sep.1554
Op heden door manisse des Heer ter instantie van Mathijs Jan Hey
nen verklaart voor recht,de zaken tussen Mathijs en Jan Dries v.d. 
Zeylberch dat Mathijs dat zal voldoen.

fol.33isro 5 sep.1554
"De schepenen van Asten door manisse des rechters hebben ten ver- 
suecke van Jannen Dries van den Zeilberch geweesen ende vercleert 
voir recht,dat Mathijs Jan Heynen op zall leggen zijn twe vorste 
vingeren van zijnder rechterhant op crucifix ende besweeren alle 
die articulen wes Dries voorsr.Mathijssen gescriftelijcken ten eede 
overgegeven heeft."

fol.33vo
Jan van Diepenbeeck verkoopt aan Jan zijn zoon,een schepenbrief 
d.d. 17 jan. 1540 van 8 vaten rog met twee achterstaande pachten.

fol. 34 31 aug.1554
Peter Dirck Peterszn.verkoopt aan Lenart Jan Groetenzn.een erfweg 
om te varen en drijven eeuwelijk en erfelijk om te komen tot een 
stuk groese,die halve Honsdonck en Lenart zal varen over de mist- 
hof van Peters erfenis.
Testes Marten Marcelis Ysboutzn.en ego Thomae .... Gherarde. 
Lenart mag op de weg niet maaien noch vlaggen.
Actum,de laatste aug.1554.

fol. 34
Peter Dirck Peters verkoopt aan Wilm Goert Gobbelszn.twee erfwe- 
gen over zijn goed,met conditie dat Wilm altijd zal gehouden zijn
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te varen en drijven over de misthof van de verkoper gelegen in de 
Stegen.Deze misthof had de verkoper eertijds met nog meer erven, 
volgens een schepenbrief verkregen van de weduwe Claes van Otter
dijck. De koper mag over beide wegen varen tot een stuk groese,die 
halve Honsdonck genaamd.Indertijd was deze Honsdonck aan Willem ten 
deel gevallen van wege Lenart Groeten zijn zwager.
Behoudelijk dat Wilm op deze weg niet mag maaien of vlaggen.

-Er volgt op fol. 34 een inliggend blaadje gemerkt met H.
Blad H -zie fol.34- 31 aug.1554
Peter Dirck Peters verkoopt etc.
(Dit is n.l.'n kladblaadje met dezelfde tekst.

Peter Dirck Peters verkoopt aan Wilm Goert Gobbels etc.-zie fol.34 
-de tekst is hetzelfde-

Blad Hverso,bij fol.34 31 aug.1554
Lenart Jan sGroeten verkoopt aan Peter Janszn.van Bakel een erf-
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag.
Deze cijns had indertijd Peter Thonis Mennen volgens een schepen
brief gevest op Lenart voorsr.

Blad H verso,bij fol.34
Wij Jan Jacops,Bonaventura Verweyen,Aert van Otterdijck,Aert Philip 
Verrijt,Peter Verenseldonck,Lenart Marcelis Maeszn.en Jan Thielen 
schepenen van Asten,verklaren dat Aert Dierick Heynenzn.van Bus
sel een aanspraak heeft gegeven van Gerit van Omel wonend te Ant
werpen inzake penningen van een persoon genoemd Heer Dierick.

fol.34vo 19 (sep.)1554
Willem Danielszn.van den Eynde met zijn vrouw,verkopen aan Jan An
dries Smolders:
-een huis,hof, hof stad met toebehoren 1 Frans Thijszn.van den Berge 
2 het convent Bynderen e.a. 3 de gemeynt van Asten op Vorseldonck
4 Aert Vereynseldonck e.a.
-een stuk land en groese 1 Thijs Bruy sten szn. van den Zeylberch 2 
het convent van Bynderen 3 Corstken Goert Smetszn. 4 de verkoper. 
Vrij met een erfweg daartoe,behalve de cijns van de gronden en aan 
de kerk van Asten een jaarl.cijns van 3 peters(van 18 st.het stuk) 
nog aan Ardt de Haen jaarl.5 gld^aan Ghelys Danielszn.van den Eyn
de nog een cijns van 6 gld.
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fol.35
Jan Andries Smolders belooft aan Willem voorn.om op Lichtmis a.s.
50 gld.te betalen -de philipsgld.25 st.het vuurijzer 2 st.en 1oort- 
De jaarlijkse rente is 3 gld.

fol.35 19 sep.1554
Mathijs Jan Heynenzn.heeft in een gebannen vierschaar in de ding- 
bank alhier gepresenteerd dat hij "besweeren sall sekere articu- 
len die welke in brieven van den Bosch d.d.11aug.1554 vermeld 
worden."

fol.35,35vo 19 sep.1554
Willem Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Gelis Danielszn.van
den Eynde:
-een beempt in de Steghen 1-3 Roeloff van Eyck 2 Lenart Groeten
4 Willem Marchelis Maeszn.
Vrij behalve cijns van de grond en e e n .....aan O.L.Vrouw-altaar.
Testes Jan Tielen en Peter Vereynseldonck.

fol.35 vo 19 sep.1554
Jan Andrieszn.van den Zeylberch heeft gerechtelijk "versteeken Aer-
den van den Berghe een leste vonnis."

fol.35vo
De schout van deze bank heeft "versteeken met een leste vonnis,- 
in den eersten Jacop Jacops van de Cruys en «Yillemke Janssen.

fol.35vo
Jan Andries van de Zeylberch heeft gerechtelijk verzocht,dat Mat
hijs Jan Heynen etc...

fol. 36 19 sep.1554 
Henrick Baeten als gemachtigde van wege Jacop (....sseren) pre
sident ingezetene der stad Weert,heeft geobtineerd een laatste 
vonnis ....

fol. 36
Henrick Baeten als gemachtigde van Henrick H....uit '.Veert.
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fol.36vo 19 sep.1554
Jan Andries van den Zeylberch gerechtelijk tegen Mathijs Jan Heynen
enz......

fol.37 -blanco-
Er volgt bij fol.37 een inliggend blad gemerkt met I.
Blad I -bevattend kladaantekeningen-
-Voor de schepenbank d.d.19 sep.1554 Willem Danielszn.van den 
Eynde een vonnis.-
-Anna Lucas,vonnis tegen Anna Anthonis Maes dr. enz.
-Jan Andries v.d.Zeylberch tegen Mathijs Heynen enz.

Blad I verso:
-Mathijs Jan Heynen heeft begeerd aan den schout.
-Dirck van de Cruys heeft versteken Jan Ceelenzn.van Rut inzake 
een vonnis.

fol.37vo,38,38vo 26 sep.1554
Voor ons schepenen zijn verschenen alle wettige erfgenamen van wij
len Margriet Philips Gooien zaliger wettige vrouw,te weten:
Pauwel Philips,Bruysten Philips,Jan Philips,Dirck Claes als man 
van Mechtelt,Philip Jacobs gesteld zijnde in zijn vaders plaats,de 
kinderen van Jan van Boeschot en de kinderen van Aert sBerckers; 
ze hebben samen gedeeld.
A Pauwel Philips kreeg toebedeeld:
-een beempt,die Vloet 1 erfgen.Jacobben 2 Lenart Jan Gobbels 3 de 
Aa 4 de gemeynt.
-een stuk groese met de schuur aan den Bosch 1 den gemeynen dijck
2 de knd.Jan van Boeschot 3-4 Aert sBerckers.
-een rente van 2 gld.8 st.in de Stegen,welke geldende is de erf
gen.van Claes van Otterdijck.
-een stuk land,den Stockecker 1 erfgen.Peter v.d.Berge.
Vrij behalve jaarl. 6 gld.aan Roelof van'V. ...,5 vaten rog aan....
Testes Jan Jacops,Peter Vereynseldonck.
B Bruysten Philips kreeg:
-Samen met twee gedeelten die hij in koop verkregen heeft van de 
kinderen Jan Philips en ......
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-een stuk land 1 Jan van Reest 2 de knd.Aert Berckers 3 de straat 
-een stuk land 1 knd.Aert Berckers 2 Aert Dirck Lemmen 3 de 
straat 4 Dirck Claes Lemmen.
-een stuk beempt,die Hoe....  1 Dirck Claes Lemmen 2 het gemeyn
broeck van Asten 3 Lenart Jan van Boeschot 4 Dirck Danielszn van 
den Eynde.
-een stuk heiveld
-een half schuur,het einde naar ....
Vrij behalve ....  vat aan Jan Joost Willems en de cijns....

fol.38vo
C Dirck Claes als man van Mechtelt kreeg:
-een half schuur met hofstad en erfenis daarbij 1 erfgen.Peter van 
den Berghe 2 de knd.Jan van Boeschot 3 de straat 4 de gemeynt. 
-een stuk land genoemd,den hoeghen camp en geheten,die Strijck 
hoeve 1 Aert Lemmen e.a. 2-3 Bruysten Philips 4 den gemeynen 
lyckwegh.
Dirck zal uit dat deel jaarl.gelden aan Joost Willems 5 vaten rog 

fol.38vo,39
D De knd.Jan van Boeschot kregen:
-een huis met hofstad daar het op staat 1 Dirck Claeus 2 de drie 
vdórkinderen van Aert Berckers 3 de straat 4 het gemeyn broeck. 
-een stuk land geheten,den hoeghen camp 1 Jan van Reest 2 de 
drie knd.van Aerts voorn. 3 de straat 4 de weg.
Vrij behalve 4 vaten rog aan de kapel van 0mel,3 vaten aan de 
kerk van Deurne en de cijns van de grond.

fol.39
E De drie vdórkinderen van Aert Berckers kregen:
-een schaapskooi met de hofstad 1 Bruysten Philips 2 de knd.Jan 
van Boeschot 3 de straat 4 de gemeynt.
-een stuk land,die hoeghe camp geheten 1 knd.Jan van Boeschot
I Bruysten Philips 3 de straat 4 de weg.
Ze zullen jaarl.5 vaten rog aan de erfgen.van Jan Coolen gelden 
en de cijns van de grond.
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fol.39 26 sep.1554
Fhilip Janszn.gemachtigd door zijn broers en zusters,verkoopt aan 
Bruysten Philips alzulk versterf van goederen als Philip Jans was 
aangekomen van wege Margriet Philips Coolen achtergelaten wettige 
huisvrouw.

fol.39vo 26 sep.1554
Philip Gerit Jacobs mede voor zijn broers en zusters,verkoopt aan 
Bruysten Philips alzulk versterf van erfgoederen hem aangekomen 
van wege Margriet Philips Colen achtergelaten huisvrouw.

fol.39vo 3 okt.1554
Jan Andries v.d.Zeylberch verzoekt de schout enz.om Mathijs Jan
Heynen te manen.

fol.39vo 3 okt.1554
Dielis v.Kessel en Jan Hendrick Verasdonck zijn gerechtel.borg 
voor Mathijs Jan Heynen inzake Jan Andries v.d.Zeylberch.

fol.40,40vo 17 okt.1554
'.Villem Jan Mennen als mbr.van Anna zijn wettige vrouw en Jan Aerts 
van Otterdijck als mbr.van Anneke Goessen dr.van Otterdijck,hebben 
samen verkocht aan Roelof Dirckzn.van Milheeze:
-een stuk land,die Sporckt 1 Roelof de koper 2 de verkoper 3 Aert 
van Otterdijck 4 erf gen. Willem V/agemaekers.
Testes Peter Vereynseldonck en Lenart Bottelmans.

fol.41 15 okt.1554
Dirck Jan Jacops verkoopt aan Jan Jacops zijn broer,een schepenbritf
d.d.12 april 1540 van 3 gld.

fol.41 okt.1554
Jan Willem Heymkens met Heylwig zijn vrouw,verkoopt aan Gielis Da
nielszn.van den Eynde,de helft van 3 karolus gld.als Art Peters- 
zn.Verbeeck verkocht heeft aan Heer Anthonis van de Camp priester 
en Hadewich zijn natuurl.dochter volgens een schepenbrief Asten
d.d.21 juli 1544.
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fol.41vo okt.1554
Art Geritszn.Verbarschot verkoopt aan Willem Joesten Verrijt:
-een stuk land,in den Wolsberch 1 erfgen.Metten Geefkens 2-4 de 
straat 3 de koper.
Datum ut supra.

fol.41vo,42 30 okt.1554
Marten Marchelis Ysbouts als gemachtigde van de weduwe Henrick 
Baeten,is voort gerecht met vonnis en recht aan een hoeve genaamd, 

Strijcker gelegen op de Dyesdonck met al haar toebehoren als 
land,zand enz.
Item nog aan een hoeve genaamd Voshoelen met al haar toebehoren, 
alles gespecificeerd zijnde in een schepenbrief van 27 sep.15 4 5.
Dit alles is aangericht wegen gebrek van twee jaar achterstalli
ge pachten jaarlijks 9 gld.bedragend.
Marten voorn.is voort gevaren met recht in de bank van Asten om 
een pand te halen op zijn onderpanden zoals in zijn schepenbrief 
begrepen is,latende eenieder zijn recht,zover het vonnis uit manis
se van de rechter gewezen heeft. -Een opwinning.-

fol.42,42vo 25 sep.1554
Ghevart Verelmissen verkoopt aan Bartholomeus Peters van 7/erdin-
gen een deel van een schepenbrief........

fol.42vo 30 okt.1554 
Lenart Janszn.van Boeschot heeft gedaagd een conde aan de schepen
en dat Henrick Geldenszn.van Boeschot aan Lenart voorn.geloofd 
heeft te betalen nu tot oogst 1 .1 .een termijn van 3 malder rog....

fol.42vo,43 7 nov.1554
Peter Janszn.Verrijt verkoopt aan Anthonis Aertszn.Heynen:
-een huis met de hofstad daarbij op die ...... k,rontoznme de ge
meynt. Dit huis had hij verkregen van Mathijs Jan Heynen.
Vrij behalve 2 malder rog aan de kerk te Asten en 1 malder aan de 
h.geest aldaar.
Peter mag nog 13 houter afkappen staande tegen de erfenis voorn. 
Hij moet die houter binnen een half jaar afdoen.

fol.43
Anthonis Aert Heyenen verkoopt aan Peter Jan Verrijt een vierde 
deel van de som van 500 gld.die Aert Dirck Heynen met brief opge-
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for i%
dragen heeft aan zijn kinderen,verwekt zijnde bij Maria Mennen dr.
Deze brief voor schepenen was d.d.7 feb.15 3.

fol.43vo 7 nov.1554
Anthonis Aert Heynenzn.verkoopt aan Peter Janszn.Verrijt een cijns
van 30 st. jaarlijks uit:
-een huis met toebehoren ter stede op die Beeck rontom de gemeynt. 
Anthonis mag deze cijns altijd lossen met 25 kars.gld.

fol.43vo,44 14 nov.1554
Bonen aventuren (=Bonaventura Verweyen) verkoopt aan Jan Hoeben
een cijns van 3 gld. u i t .....

fol.44 14 nov.1554
Jan Hoeben belooft dat Bonaventura deze cijns van 3 gld.lossen
mag met 50 gld.

fol.44 14 nov.1554
Jacop Peterszn.van den Molendick verkoopt aan Hendrick Spee:
-een stuk land groot wezend een sesterse min 10 roeden in de Ste
gen aan den Horick 1 Wreyns Roefs 2 Goessen van den Molendick 3 
Maes Verboeschot 4 Jan van den Molendyck.
Testes Bonen aventuers (=Bonaventura) en Aert van Otterdijck.

fol.44,44vo 14 nov.1554
Henrick Spee verkoopt aan Jacop Peters:
-een stuk land,dat de verkoper verkregen heeft van Gevardt van 
Os 1 Barbara 2 Maria 4 Jen,alle drie drs.van Peter van den Molen
dick 3 Jan van Boeschot.
Als de voorn.akker gelost wordt,heeft Jacop Peters het recht de 
halve akker die hij aan Henrick Spee verkocht heeft,wederom te aan 
vaarden.
Er volgt een regeling over de penningen van de akker die Henrick 
Spee of zijn nakinderen competeert.

fol.44vo
Willem Jan Thonis verkoopt ......

Willem Jans Hermansen heeft geloofd op zijn goederen dat hij aan 
Willem Jan Thonis voorn.de som van 66 gld.zal betalen op Licht
mis over een jaar.
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fol.44vo,45
Op I juli 15.. heeft Jan Andrieszn.van den Zeylberch ......
daarna is op 10 juli Aert Artszn.van den Berghe gekomen en heeft 
daartegen "geoppeneert mits dathum en daigement rechts."
Testes Aert van Otterdijck en Peter Willemszn.Vereynseldonck.

fol.45 21 nov.1554
Willem Lemmen Weyndelenzn.verkoopt aan Peter en Jan zijn beide
zonen:
-een schuur met 24 roeden land van de plaats af te .....  in de
Wolsberch 1 de weg 2 Willem voorn. 3-4 de weg.
Peter en Jan mogen de put en de oven gebruiken zoals ook hun va
der dat mocht,doordat hij de put had helpen maken.

fol.45 21 nov.1554
Willem Lemmen voorn.verkoopt aan Henrick Pauwels:
-stuk land van 15 roeden.

fol.45vo 21 nov.1554 
Jan Henrick Ruelenszn.van Milheeze heeft gerechtelijk in een geban
nen vierschaar verzocht aan de scholtet dat hij de Heren schepenen 
manen wilde om enz.........

fol.45vo 30 okt.1554 
Jan Andries van den Zeylberch heeft Aerden Aertszn.van den Bergh 
gerechtelijk versteken met een laatste vonnis der heren schepenen 
etc.......

fol.45vo
Jan Andries voorn.heeft gerechtelijk 
Aert Aertszn.van den Bergh ....

fol.46
Gerit van den Ghoer heeft aan Herman zijn zoon met Marie zijn vrouw 
een hofstad tot Omel verhuurd,zoals Gerit die hofstad met toebe
horen in gebruik heeft en dat voor een tijd van 6 jaar.
Indien Gerit of zijn vrouw binnen drie jaar sterven zal Herman met 
de 3 jaar afstand moeten doen,het jaar dat hij dan begonnen is,mag 
hij voleinden.

21 nov.1554 
verzocht om te manen of dat
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De pachter betaalt jaarlijks voor elk lopens "voirwerck" land een 
malder rog en voor het groesveld jaarl.7 gld.;daarbij is inbegre
pen dat de verpachter jaarlijks een koe laat weiden,is dat niet 
dan zal hij als pachter voor de groese 13 gld.moeten geven.
De pachter moet de verpachter jaarlijks 6 of 7 roeden laten gebrui
ken als hij dat belieft en ook de halve bogaard.De pachter moet 
jaarlijks 2 vimmen stro dekken op zijn kosten;bovendien moet hij 
jaarlijks 40 gld.geven en aan Jan Andries van den Zeylberch,de 
behoudzoon van Herman, jaarlijks 3 gld.Er zijn verder nog enkele 
bepalingen over stokgoederen van Herman zijn zoon en Maria Jans 
voorsr.dochter.

fol. 46 5 dec.1554
Aert Franckenzn.Vervoert heeft aanspraak tegen Jan Melis.

fol.46vo
Daniel Goerts van (Be.... ) c.s.tegen Jan Willem van de Camp,
over een proces met 52 gld.

fol.47 5 dec.1554
Een proces tuésen Ghevart Bruystenszn.van den Zeylberch en Gielis
van Kessel inzake 4 mud rog.

fol.47 22 juni 1554
Meus Daniel Henrycx verkoopt aan Mr.Dyrck Joesten Drieszn.een
loscijns van 20 st.op Lichtmisdag.
Deze cijns hadden de knd.van Jan Wouter Goorts gevest gehad aan 
Jan Henrick Daniels volgens een brief van Someren d.d.26 jan 1533 
Die 20 st.waren Meus aangekomen,eendeels van wege Jan Henrick Da
niels en verder wegens een koop van Jan Ou(wen) volgens een brief 
uit Asten d.d.25 apr.1547.

-Bij fol.47
Hier ligt als bijlage een los blaadje gemerkt K.
Bijlage K -bij fol.47- 4 aug.1557
-Over de cijns tot Wetten of de cijns van Ouwen.- 
Jr.Reynolt van Brederode,Heer tot Cloetinge,Asten enz. verkoopt 
aan Jan van Ouwenzn.wijlen Zeberts van Ouwen,het twee-derde gedeel
te (2/3) van een cijns en cijnshoenderen met zekere jaargelden en
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zekere vier ponden was,als jaarlijke en erfelijke renten zoals Jr. 
Reynolt die jaarlijks op 6 okt.heffende is binnen Nuenen en Ger- 
wen ter plaatse Opwetten bij de molen te betalen.
Jr.Reynolt bekent van dit 2/3 deel door Jan van Ouwen betaald te 
zijn;het resterend 1/3 deel was reeds in bezit van Jan van Ouwen. 
Testes Bonaventura Verweyen en Jan Tielen.

fol.47vo 23 juni 1554
Lambrecht Janszn.van Os verkoopt aan Peter Anthonis Verhees:
-een stuk beempt te Asten ter stede Werdinghen en genaamd,den Ho- 
renvoetsbeempt. 1 Aert die Haen c.s. 2 Jan Dries 3 de straat 4 Art 
Willem Hurckmans.

fol.47vo 5 dec.1554 
Op 5 dec.1554 heeft Jan Joesten Tripmaeckerszn.geconstitueerd'op 
zijn eed die hem de schout af genomen had, dat hij zijn zwager Henrick 
zekere leengoederen,gespleten zijnde van de goederen geheten,den 
Stock te Asten,te weten huis en hof enz.gelegen neven erfenis Jan 
Maes,de straat en de verkoper,voor de tijd van 4 jaar h a d ......

fol.48 19 dec.1554
Marcelis Lenart Maeszn.verkoopt samen met Margriet zijn vrouw,aan
Peter van Berckel een cijns van 6 gld.uit:
-stuk land op Huesden 1 Jan Peters van den Berghe 2 erfgen.Phi
lips Verrijt 3 Thijs Philipszn.Verrijt 4 Peters en Philips Verrijt 
kinderen.
-een huis en hof.
Testes Bonen aventueren (=Bonaventura) en Peter Vereynseldonck. 

fol.48
Peter van Berckel belooft dat Marcelis deze cijns van 6 gld.mag 
lossen met 100 gld.

fol.48vo 19 dec.1554 
Lenart Jans Goertszn.heeft zeker verzoek van de schepenen over
gegeven ......
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fol.48vo 19 dec.1554
Anthonis Joest Anthonis Mennenzn.en Thonis Janszn.Gerits als man 
van Marie wettige dr.Joesten Anthonis Mennen voorsr.verkopen aan 
Hendrick Joest Anthonis Mennen:
-stuk land aan den Molenberch 1 Lenart Bottelmans e.a. 2 erfgen. 
Gerrit Rommen 3 Lenart Bottelmans 4 Aert Lucas Verlynden.

fol.48vo
Elisabeth weduwe Jans Anthonis (Mennen) verkoopt aan Anthonis ....

Elisabeth weduwe Jans Anthonis Mennen met Jan Aertzn.Vervoert als 
haar mbr.,samen met haar 6 wettige knd.te weten:Willem,Peter,Aert, 
Pauwel,Elisabeth en Jan (hierbij de mondige knd.voor de onmondige) 
verkopen aan Anthonis Janszn.voorsr.als oudste zoon:
-een huis met hofstad en land gelegen aan Voerseldonck 1 de ge- 
meunt 2 Aert Vervoert 3 de straat 4 Mathijs van den Berghe.
Vrij behalve de cijns van de grond en een vat rog aan de vicarie 
van Asten.
Hierbij is overeengekomen dat Elisabeth de kamer met nog een appel
boom haar leven lang zal mogen gebruiken.
Verder is er een last van 60 gld.aan Daniel Gobbels en ook nog.... 
aan Heer Dirck Aertszn.van Bussel.

fol.49vo 19 dec.
Anthonis Jan Mennen verkoopt aan Elisabeth zijn moeder,een jaarl. 
cijns van 8 gld.en 11 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof,hofstad enz.gelegen ter stede Voerseldonck.
(Belending zie vorige akte.)

fol.49vo 19 dec.1554
Anthonis Jan Mennen verkoopt aan Willem,Peter,Aerdt,Pauwel,Jan 
en Lijske alle wettige knd.Jan Mennen,een cijns van 7 gld.en 5i st. 
op Lichtmisdag uit:
huis,hof,hofstad en land op Voerseldonck.(Hetzelfde als in vorige 
akten.)

fol.49 19 dec.1554

fol. 50 19 dec.1554
Dirck Claes verkoopt aan Dirck Danielszn.van den -fcynde:
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-stuk land met een halve schuur daarop staande te Omel.Was hem 
ten deel gevallen. 1 erfgen.Peters van den Bergh 2 Jans kinderen 
van Boeschot 3 de straat 4 het gemeyn Laarbroek.
Vrij behalve de cijns van de grond en 5 vaten rog aan Jan Joest 
Willemszn.De weg tussen het land doorgaande blijft half om half. 
-een stuk land te Omel,bij de hoeghe camp,geheten die Strijp-hoefve
1 Bruysten Philips Goorts 2 Aert Dirck Lemmen e.a. 3 de weg 4 
Bruysten Philips Goorts.

fol.50
Dirck Claes verkoopt aan Daniel Willem®.... een erfcijns van ....
vaten rog op Purificationis uit:
-een huis,hof,hofstad te Asten.

fol.50vo 19 dec.1554
Dirck Claes verkoopt aan Daniel Willemszn.van den Eynde een erf- 
weg van 6 voeten breed over den Venacker,aan een einde neven An
thonis sWittens erfeniS.

fol.50vo 19 dec.1554
Dirck Daniel Willemszn.belooft dat hij Dirck Claes nu Lichtmis
e.k.de som van 200 gld.zal betalen.

fol.50vo
Elisabeth wede.Jan Anthonis Mennen met mbr.belooft dat Anthonis 
Jan Mennen haar zoon,altijd die cijns van 8 gld. 11 st.mag lossen. 
(Voor de 100 gld.6%.)

-Bij fol.51- Hier ligt een los blaadje gemerkt L
Bijlage blad L 5 sep.1554
Proces gezien enz.voor de schepenen van Asten tussen Aert Gelden- 
zn.van Boeschot als gemachtigde van Jan Meester Henrickzn.van 
Milheeze ten eenre en
Peter Ruelenszn.van Milheeze ten andere.
Schepenen:Jan Jacops,Jan Tielen,Bonaventura en Lenart Bottelmans.

fol. 51 19 dec.1554
Willem,Peter, Aert,Pauwel, Jan en Lijske alle wett. knd. Jans Anthonis 
Mennen beloven dat Anthonis hun broeder,de cijns van 7 karsgld.en
5i st.altijd met 100 gld.mag lossen.
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fol.51
Gevart van den Zeilberch sBruystenszn.was met vonnis gericht aan 
-een huis,hof met erf aan den Dijck met alle land volgens zijn brief 
uit Asten d.d.28 april 15 24.
Dat aangericht is geschied om gebreksv/il van zekere betalingen 
van drie achterstaande pachten en een mud rog,elke pacht jaarl. 
van 4 mud rog,belopende samen 12 mud met een mud.
De voorn.Gevart is met de aangerichte panden voortgevaren op zijn 
recht van zijn onderpanden.Om een pand te halen.enz. -Opwinning.-

fol. 51 vo 16 jan.1555 ,«SM
Anno a na(tum)t. 1555 stilo sribe usque posta stilo brabantv notarij. 
Goessen Joest Smolders als man van Margriet,Jan Willem Vroeyen 
ook als man van Marike,Gelden Aerts van Boeschot,Anna ook Aert dr. 
van Boeschot met Jan Jacops haar mbr.en Jutta ook dr.Aerts voorn, 
verkopen aan Henrick Joost Mennen:
-stuk land aant Hagelcruys 1 Willem Goort Gobbels 2 Gielis van 
de Cruys e.a. 3 de weg 4 Jan Verrijt.
Vrij behalve jaarlijks 22 st.
Datum Anno 15c LIIII (was veranderd in LV) stilo leodiensis den 
16 januari. N.B.leodiensis was dcorgehaald en brabantio er boven 
geschreven. Het geheel is me onduidelijk.

fol.5 1vo 16 jan.1555
Henrick Joost Mennen belooft dat hij aan Gelden Aertszn.van Boe
schot en Jutke ook Aerts dr.met Sint-Jansmis over een jaar 18 gld 
zal betalen.

fol.51vo,52 16 jan 1555
.....  Gobbels verkoopt aan ..... de kerk van .....
erf el. cijns van 16 st........
op soeten naen(=m.) Jezus dach uit:
-een huis,hof en toebehoren gelegen aan den Moelenberch 1 Aert 
van Otterdijck 2 Ariaen Peter Scherders 3 de weg 4 Jan Tielen.

fol.52 16 jan.1555
Isbout Chielen en Ghelis Danielszn.als kerkmeesters van Asten, 
beloven dat Willem Goort Gobbelszn.altijd de voorsr.cijns van 16 
st.met 13 rijnsgld.mag aflossen.
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Bij fol.52
Hier ligt een bijlage gemerkt M.
Bijlage blad M 1 okt.1554
Jan Andries van de Zeylberch verscheen voor schout en schepenen,
hij kreeg gelijk in zijn proces tegen Mathijs Jan Heynen.
-Op achterzijde staat:Jan Dries is borg voor Maes van Hoefve c.s.- 
datum 2 aug.1554.

fol.52 16 jan. 1555
Proces tussen Henrick Henrick Jan Speezn.ten eenre en Joost Ge
rit szn. van Colbraeken ten andere over 9 gld.

fol.52vo 16 jan. 1555
Proces tussen Peter Verrijt en Gerard van Os over 25 gld.

fol.52vo 16 jan 1555 stilo leodiensis (!) 
Lenart Jan Groeten verzoekt op de laatste genecht ....

fol.52vo,53 16 jan.1555
Jan Joesten in een geding .

fol.53 16 jan.1555
Anthonis Jan Geritszn.heeft gerechtelijk geklaagd over Aert Vran- 
ckenzn.Vervoort dat dezelfde Aert aan Anthonissen "zijn cleeder 
met fortsen .... en tegen zijn wille geschoert heeft."
Ze staan tegen elkaar in recht in pleno judico sub anno 1555,de 
I6st.januari stilo leodiensis.

fol.53
Peter Verrijt en Aert Aertszn.van den Eynde verkopen aan Everart 
Jan Gobbels:
-stuk land tot Omel 1 Peter van den Bergh 2-3 Joost van den Hees- 
sen 4 Jan Janszn.
Vrij behalve 1 vaten rog en de cijns, 

fol.53vo
Everart Jan Gobbels belooft aan Pauwel Philips 100 gld.te betalen,
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fol. 53vo .....  1554
Lambrecht Goert Lenarts als man van Agnes dr.Jan den Guliker 
en Willem Mathijs Houbraken elk voor hun zelf, beloven voor alle 
onmondigen tot zij mondig zullen zijn "op een smisse te weten aam-] 
belt,hamer en andere instrumenten en op alles bij die smisse be
horend, alles sonder arglist."
Deze smisse was de voorn.erfgenamen aangebleven van wege Jan den 
Guliker en dat tot behoef van Jan Aert szn. Verhijndert.

fol.54 5 nov.1554
Jan Aert szn. Verhyndert als man van Marie zijn vrouw, dochter Jan 
den Guliker mede gelovende voor Marie die joncxste, zijnde de zus
ter van zijn huisvrouw,heeft erfelijk vertegen op een mud rog erf- 
cijnsjdat mud had Mathijs Jan Houbraekenzn.aan de nakinderen van 
Jan den Guliker beloofd te betalen volgens uitwijzen van een sche- 
pen-deelbrief tussen Jan de Guliker en zijn kinderen gepasserd ge
weest te Helmond d.d.1530 en dat tot behoef van Lambrecht Goert 
Lenarts en Willem Mathijs Houbraken voorn.

fol.54,54vo 5 nov.1554
Jan Aerts Verhijnart man van zijn vrouw mede voor Marie zijn vrouws 
zuster,heeft vertegen (verkocht,afstand gedaan) op het derde deel 
van een mud rog staande in scheidings-en deelbrieven van Jan Wil
lem Guyleker met zijn mede-deelders volgens brief voor schepenen 
Helmond d.d.4 april 1530.

Dit voorn.mud rog had Mathijs van Kuylen als man van Heylwich dr. 
Jan Willems Guyleker voorn.met zijn "geswyen" beloofd te betalen 
aan de kinderen uit het nabed van Jan Willem Guyliker voorn.,zo
als die brief dat vermeldt.
Jan Aert Verhynart voorn.mede voor Marie zijn vrouws zuster,heeft 
vertegen als voor en dat tot behoef van Gertruyt ook dr.Jan Wil
lems Guyliker.

fol.54vo,55 5 nov.1554
Lambrecht Lauwreynszn.procuratie hebbend en in naam van Geertruy 
Jan Willem Guyliker dochter,bekent betaald te zijn door Jan Aerts- 
zn.......Hynaert met Marie zijn vrouw en alles dat Geertruy aan
gestorven was van Jan den Guylicker haar vader aangaande haar 
portie en heeft helmelinge daarop vertegen.
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fol.55 20 dec.1554
Marten Willem sBruynenzn.ingezetene van Someren,verkoopt aan Gie- 
lis Danielszn.van den -Eynde een schepenbrief van Zomeren d.d. 14 
april 1 554 en inhoudend een jaarl.pacht van 4 gld.met conditie, 
dat van deze brief,de helft naar inhoud,gelost en gekweten was zo
als op dorso en in de marge van deze brief staat genoteerd d.d.
31 okt.1554.Marten heeft vertegen op deze brief tot behoef van 
Gielis de koper.

fol.55vo 11 januari 1555 stilo brab.
Willem Danielszn.van den Eynde verkoopt aan de knd.Lenart Marce
lis Maes:
-stuk land int Achterboss,groot 1£ lopensaet 1 convent Bynderen
2 de koper 3 Jan Dries Smolders 4 de verkoper.

f ol. 55vo ....... 1554
Willem Jan Thonis Mennen verkoopt aan Jan Vereinseldonck een 
jaarl.cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad in die Stegen 1 erfgen.Huybert Thonis 
Mennen 2-3 erfgen.Peter Theeus 4 de straat.

fol. 56
Jan Vereynseldonck belooft dat Willem Jan Thonis deze cijns altijd 
maglossen met 33? gld.

fol. 56 24 okt.1554
Pauwel Philip Jan Goerts verkoopt aan Aerdt Aertszn.van den Eynde 
-een stuk erf geheten,den Boshof aan een hof 1 Jan van Boeschot 
de jonge 2 de gemeyn Bosscherweg 3 lan van Boeschot de jonge 4 
Aert 7/illem Berckers.
Vrij behalve de cijns van de grond die men altijd met een braspen- 
nink heeft betaald.

fol.56
Pauwel Philip Jan Goerts verkoopt aan Marchelis en Dirck Daniels
zn. van den Eynde en Cornelis en Peter zonen van Jan Verrijt:
-een s t u k ....  in die Vloet "ende is jaerlicx reyende nae ael-
der gewoente tegen enen beempt toebehorende de erfgen.Peters van 
den Berge.”
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1 Jan Gobbels 2 erfgen.Peter van den Berge 3 de Aa | de gemeynt. 
Vrij behalve aan Roelof van Eyckv'die te lossen staat met 1094 gld. 
deze losbrief was gepasseerd voor die Witte van den Bosch.
Verder belooft Peter Joestenzn.Verrijt dat de koper geen last zal 
hebben.

fol.56vo,57 30 jan.1554 of 1555
Jacop Jacopszn.van de Cruys verkoopt aan Jan Jacops:
-stuk land met een schuur daarop staande in Omel.

fol.57 30 jan.1554 (er stond eerst 1555)
Jan Jacops verpacht aan Jacop van de Cruys een huis,hof,hofstad 
met toebehoren en dat voor 5 jaar.De pachter zal jaarlijks op O.L. 
Vrouw Lichtmisavond 30 vat rog en 4i gld.betalen.De eerste beta- 
lingsdag is Lichtmis e.k.over een jaar.
De pachter mag nu met Pasen aanvaarden en zal ook met Pasen ver
trekken en alles laten liggen zoals hij het aanvaard heeft.
De pachter zal bij het aftrekken de halve schaer (opbrengst) la
ten voor die 30 vaten rog en dies zal de pachter aan de verpach
ter die 4? gld.in geldende specie met het afvaren (....) geven 
en betalen.De pachter moet de huizing,wenden,graven en appelboe- 
men niet verergeren en zal etc. ..... en het halve ooft behoort 
toe aan de verpachter.
Testes Bonen aventure en Lenart Bottelmans.

fol.57vo 30 jan.1555 (wordt veranderd in 1554)
Henrick Henrick Spee heeft aan de schout gevraagd,laatste vonnis 
tegen Joest Geritszn.van Golbraeken.

fol.57vo 30 jan.1555
Anna vrouw van Dirck Peterszn.van V/erdingen belooft op al haar 
goederen,dat zij heden over 14 dagen zal geven en betalen aan Heer 
Nyclaes Pauly als (.... )meester des postelhuys in de heerlijkheid 
Mierlo:
-40 pond goede boter daar Heer Uiclaes mede te vrede is en daar
in wezende twee loet cruynagelen ende mede neerleggend alle kos
ten die Heer Niclaes hier om heeft moeten sustineren en lijden.
|=ondergaan)
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fol.57vo,58 30 jan.1555
Jan Tielen heeft op de laatste genechtsdag Willem Danielszn.van
den Eynde gerechtelijk versteeken over een vonnis.

fol.58 30 jan.1555
Andries Dries Scepers verrkobpt aan Jan Dries Scepers een cijns 
van 36 st.uit:
-een smisse met al haar toebehoren als "aanbeelt,hammer,tanghe 
enz." onder conditie dat Andries voorn.nu van Lichtmis naastko- 
mend over vier jaar die 36 st.zal lossen met 30 kars.gld.

fol . 58 30 jan.1555
De provisoren van Deurne te weten Marchelis en Henrick hebben ge- 
richtelijk versteeken Maessen van Hoefve met een laatste vonnis.

f ol.58vo
Achtervolgende zekere procuratie die Bonaventura Verweyden heeft 
vanwege het dorp Asten over de beden en mede wegens een afspraak 
met Mathijs Thijszn.van den Berghe en Aert Willem Vereynseldonck 
als recepteurs (=ontvangers) van die beden .....

fol.59 30 jan.1555
Jan Lucas verkoopt aan Michiel Roeffs een erfpacht van 2s mud
rog op Lichtmis uit:
-huis,hof enz.
Michiel belooft dat die 2i mud met 100 gld.gelost mag worden.

fol.59vo 1 feb.1555
Bertert Henrick Teuwen verkoopt aan Elisabeth Meeus Geltkens dr.
een jaarl.pacht van 5 vaten rog op Lichtmis uit:
-stuk land,ter plaatse die Y/eyers. 1 Joest Vriens e.a. 2 de weg.

fol.59vo 1 feb.1555
Elisabeth met haar mbr.belooft dat Bertert die 5 vaten met 16 
gld.mag lossen.

fol.60,60vo 6 feb.1555
Aert 'tVillemszn.van de Camp en Luytgart zijn wettige vrouw met haar 
kinderen die ze verkregen had bij Peter van den Bergh haar eerste 
man,te weten:GhevartIJan,Peter,en Bruysten alle wettige knd.
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Peters voorn.hebben samen verkocht aan Lenart Peterszn.van den 
Bergh voorn, een lijfrente of cijns van 12 gld. en dat zolang als 
Lenart zal leven en wel Jaarlijks op Lichtmisdag te gelden uit: 
-een hoeve met toebehoren zoals Luytgart die zelve hoeve nu in 
teuling heeft,tot Omel bij de kapel gelegen.
Testes Jan Jacops en Aert Philips Verrijt.

fol.60vo
Op 30 januari 1555 heeft Henrick Jacops voor de schepenen ge
klaagd.

fol. 6'0vö f eb. 1555
Philip Jan Berckers verkoopt aan Gerit Jacopzn.en mede tot behoef
van Henrick zijn broer en drie zusters,een cijns van 1 gld.uit:
-een hoeve tot Omel
-een gelag gelegen aan den Boss met al haar toebehoren.

-Bij folio 61 liggen 3 bijlagen als briefjes en gemerkt N,0 en P.

-Blad N bij fol.61 21 feb.1553
Jan Lucas verkoopt aan Michiel Gielis Roeffs een mud rog op Licht
mis uit:
-een huis,hof enz.
Deze los is met 40 gld.

-Blad 0 bij fol.61
Steven Jan Prancken en Willem Willemszn.van (Os) verklaren be
taald te zijn door Michiel Gielis Roefszn.vanwege Wilbrort van 
Oerschot hun zwager als man van Lijsbeth,inzake hun deel dat Wil
brort aangestorven was van Alit Robijns hun muye.

-Blad P bij fol.61 20 feb. 1554
Frans Janszn.van Os verkoopt aan Michiel Gielis Roefszn.9 vaten
rogs jaarlijks op Lichtmisdag uit:
-land op Diesdonck,die Braeckecker.
-huis,hof en hofstad enz.dat Frans nu gebruikende is.

fol.61 feb.1555
Lenart Janszn.van Boeschot verkoopt aan Willem Mathijs Groeten
een cijns van 3 gld.uit:
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-stuk land tot Omel 1 Thijs die Groet 2 erfgen.Henrick Jonckers
3 Ceel Danielszn.van den Eynde 4 Ceel ....

fol.61vo feb.1555
Goert Geldenszn.van Boeschot verkoopt aan Peter van Berckel een
cijns van 3 gld.op Purificationis uit:
-huis,hofstad,land en zand op Voerseldonck.

fol .62
Dirck Peter (Kyevens)zn.belooft aan Jan Henrick B .....  de som
van 43 gld.3 st.te betalen en dat na de dood van Dircks voorn, 
vader of na de dood van zijn vrouws ouders en wel 6 gld.van iede
re 100 gld.

fol .62
Pauwel Philips verkoopt aan Philip Jan Berckerszn.:
-een stuk land,den Stockecker tot Omel geheten. 1 erfgen.Peter 
van den Bergh 2-3 Joest Verhoefve 4 Jan Jacops.

fol.62vo 27 aug.1556
Jan Joest Ysbouts verkoopt aan Goert Delyen van Soerendonck een 
erf el.pacht van 2 mud rog jaarlijks op "Purif icationis Marie scat- 
vrey ende bede vrey en van alle commer" uit:
-een groese 1 Heer van Asten e.a. 2 Dirck Wouter Loeyen c.s.
3-4 de Aa.
Het lossen van deze 2 mud rog mag met 70 gld. 

fol.63
Er volgen 3 bijlagen en gemerkt Q,R en S.

Bijlage Q bij fol .6 3 29 april 1556
Jan Jacops gemachtigd voor Asten in een proces over een beempt.

Bijlage R bij fol .6 3 13 jan.
Jan Joest Willems heeft beloofd aan Theeuwen Willem Goerts de
som van (...9) gld.op Lichtmis 1.1......
Schepenen Jan Tielen en Peter Vereynseldonck.
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Bijlage S bij f o l . 63 15 feb.1552
Wij Jan Jacops,Bonaventura Verweyen,Aert van Otterdijck, Ver
rijt,Peter Vereynseldonck,Lenart Mercelis Maeszn.en ........
schepenen,verklaren dat voor ons is verschenen Mathijs Jan Heynen.

Sint Jan over een jaar 100 gld..........
-Zegel der schepenen ontbreekt.-

fol.63
(Comparunt in juditialiter) Mr Bertholden van Kessel 13 januari 
1555,Philippen c......

fol. 63 4 maart 1555 stilo brab.
Teeuwen Willem Goertszn.belooft aan zijn broer Goert Willems dat 
hij hem nu tot Lichtmis a.s.de som van 40 gld.zal betalen.

fol.63vo 4 maart 1555
Dirck Jacopszn.Witten belooft dat hij aan Aerdt Thijs van den Ber-
ghe nu Lichtmis a.s.21 peters (van 18 st.het stuk) zal betalen.

fol.63vo 4 maart 1555
Joest Jacopszn.Witten stelt in handen van Dirck Jacopszn.Witten 
zijn broer,al zijn goederen zo havelijke als erfelijke,dat is te v/e
ten tot de som van 21 peters,dewelke Dirck belooft heeft nu tot 
Lichtmis e.k.aan Aerdt Thijs van den Eynde te betalen.
-In vorige akte staat "van den Berghe" en hier "van den Eynde".-

fol.63vo 4 maart 1555
Jan Dries Smolders belooft dat hij nu Lichtmis a.s.aan Willem Da
nielszn. van den Eynde de som van 70 gld.zal betalen.(het vuuryzer
2 st.1 oort en voor de philipsgld.26 st.)

fol.63vo,64 4 maart 1555
(Jen) weduwe (Gorts) van Os met mbr.verhuurt ..... aan Jan Janszn.
Verrijt:
-.......  aant Laarbroek voor de tijd van 6 jaar.
De pachter moet Jennen voorsr.jaarlijks,zolang die huur duurt,op 
Lichtmisdag 1.5i vaten rog betalen.
Verder is er voorwaarde dat hij 31 gld.zal geven en zij de verpach- 
terse,

Hij heeft beloofd dat Hieronimus Henrick Hieronimuszn.nu
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zal hem ieder jaar zolang die pachting duurt 10 vaten rog daar
voor korten en die 31 glé.zal zij aan de pachter het laatste jaar 
teruggeven zoals de pachting uitwijst;bovendien zal hij de akker 
bloot aanvaarden en moet die wederom bloot laten liggen bij het 
verlaten ervan.

fol.64
Goessen Peterszn.van den Molendijclc en ruarie d.e jongste Peters 
voorsr. dochter met haar mbr.,hebben beloofd dat zij aan Jan Janszn. 
Verrijt 31 gld.zullen betalen en dat met voorwaarde in zo verre de 
akker die Jan van Jennen weduwe (Gorts) van .... gehuurd heeft
met recht opgewonnen was .....  of met recht besto....
worde zodat Jan de zelve .....

fol.64vo 13 feb.1555
Op het verzoek dat Willem van Dinter gerechtelijk heeft gedaan aan
de schepenen dezer bank aangaande Mathijs Jan Heynen....
Zo heeft Willem begeert van de schout,dat hij de heren schepenen o.n 
manen zoude,zodat hij tot voldoening zou mogen komen volgens het
uitwijzen van de gelofte voor de schepenen gepasseerd zijnde ....
en de schepenen gemaand zijnde hebben gewezen voor recht dat men 
Willem van Dinter, schout in zander tijd tot ^sten,richten zou aan 
Mathijs Jan Heynen of zijn goederen ter plaatse alwaar hij ze vindt 
als recht is.

fol.64vo,65 Anno (nathe te)31 dec.1555
Willem ’.Villemszn.van Aeyen zelf met Wijnant en Henrixcken met haar
mbr. en Willem en Enneke en Luytken ook met mbr.-
-de voorsr .Wijnant en Willem gebroers voor Enneke en Katelijn voor
sr. verkopen samen aan Derick Jan (...)anckenzn.:
-een huis,hof, hof stad aan de Dijck
-een eusel gelegen aan de Lyropse dijck 1 Dirck voorn. 2 erfgen. 
Willem Willems 3 Gielis van Kessel 4 de gemeyne dyckweg.
-stuk land 1-2 erfgen.Willem Willems 3 de gemeynen dijck 4 de Aa. 
Gerardt Willemszn. voorsr .heef t zijn deel verkocht aan Aerdt Jan 
Jacops.
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fol.65vo 24 jan.1554
Willem Danielszn.van den Eynde met zijn vrouw,verkopen aan Prans
Mathijszn.van den Berghe:
-stuk erfs aan Voerseldonck in den Achterbossche gelegen 1 de 
koper 2 convent Bynderen 3 de koper 4 Jan Andries Smulders.
Vrij behalve de cijns van de grond en een erfweg als daar met recht 
zijnde overgaat.
Hierop vertegen,mede voor Aert de Haen met zijn wettige kinderen 
verwekt bij Anna zijn vrouw.

fol.65vo,66 1 feb.1554 stilo brab.
....... zn.van Nuwenhuys verkoopt aan Aerdt ...... :
-een stuk groesveld ....
3 Roeff Hr.Dirckzn.van Milheeze 4 Marten Horckmans.

fol.66 1 feb.1554
Marchelis Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Henrick Mathijs 
Henrickszn. een cijns van 30 st.op Purif icationis beate Marie,uit: 
-huis en hof tot Omel 1 Peter van den Eynde c.s. 2 erf gen. Mathijs 
Henrickszn. 3 ^an Groeten 4 de straat.
Henrick belooft aan Marchelis dat men met 25 gld.mag lossen.

fol.66vo 1 feb.1554
Joest Henrick Jonckers verkoopt aan Henrick Mathijs Henrickszn. 
een erf cijns van 30 st,op Purif icationis,was hem van wege zijn ou
ders aangestorven.
Henrick belooft dat men mag lossen met 25 gld.

fol.66vo,67 1 feb.1554
Dirck Jacop sWittenzn.verkoopt aan Henrick Mathijs Henrickszn.
een cijns van 6 gld.uit:
-zijn huis,hof enz.en een stuk land ter plaatse op den Vosshoelen
-........  ook in Asten 1 Aert Artszn.van den Berghe 2 Mathijs
Jan Heynen 3 Dirck van Ruth 4 Dirck de verkoper.

fol.67 1 feb.1554
Henrick Mathijs Henrickszn.belooft dat Dirck altijd mag lossen,de
6 gld.met 100 gld.
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fol.67 8 feb.1554
Gerardt Joestenzn.van de Goer met Herman en Anthonis zijn wett. 
knd.beloven te geven aan Dirck Rosvelt wonend te Nederweert nu 
met Lichtmis over drie jaar de som van 50 gld.

fol.67vo 11 feb.stilo brab.1554
Willem Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Jan Janszn.Verrijt 
een cijns van 5 vaten rog,te gelden uit:
-zijn huis,hof enz. 1 Jan Vereynseldonck 2 Frans Mathijs v.d.Bergh
3 Aert Vereynseldonck 4 de weg.

fol.67vo 11 feb.1554
Jan Janszn.Verrijt belooft dat Willem die | vaten mag lossen met 
15 gld.

fol.67vo 11 feb.1554
Aert Dirckse van Meyel verkoopt aan Mechteld weduwe Tielens Dir-
cken Ghielens:
-akkerland .......  1 .....  2 Fran&k Wouter Loeyen 3 Sint-Vas-
altaar c.s. 4 de verkoper.
Vrij behalve 4 vaten rog jaarlijksjde koperse zal geweegd zijn tot 
haar erf en Frans Wouter Loeyen zal eveneens geweegd zijn tot zijn 
akker over het erf van de koperse.

fol.6*&
Hr.Henrick Geritszn.van Brey priester en vicarius tot Asten ver
koopt aan Anna Herman Ceelen dr.een jaarl. lijf pacht van 1 mud rog 
op Lichtmisdag zolang als Anna leven zal en niet langer,uit:
-een groese op Onstaden 1 Jan Peters 2 Reynder Wijechmoets.

fol.68vo 6 maart 1554 stilo brab.
Willem Jan Thoniszn.verkoopt aan Willem Willem sBerckers alzulke 
gelofte-brief van 56 kars.gld.als Willem Hans Hermanszn.aan Wil
lem voorn.beloofd heeft te geven op Lichtmisdag a.s.;de brief is 
d.d.14 nov.1554.

fol.68vo 6 maart 1554
Hr.Jan Dirck Heynenzn.van Meyel verkoopt aan zijn broers en zus
ters en mede ook aan zijn broers en zusters knd.in hun vaders
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plaats,al zijn goederen die hij achterlaat;met conditie dat Jan 
van die goederen zijn leven lang mag blijven profiteren.

fol.69 6 maart 1554
Anthonis Maes belooft aan Ghielis van de Cruys nu tot oogst 
naastkomende te geven 6 mud rog min 3 vaten.

fol.69 6 maart
Jan Andrieszn.van de Zeylberch belooft op zijn goederen aan Daniel 
Goertszn.Gobbels,dat hij (Jan) aan Hr.Jan Dirck Heynen jaarlijks 
de som van 42 gld.zal betalen;en dat zodanig dat Daniel voorsr. 
daaraf onbelast zal blijven.

fol.69 6 maart 1554
Daniel Goert Gobbels belooft aan Jan Andrieszn.van de Zeylberch 
dat hij (Daniel) jaarlijks aan de voorkinderen van Aert Dirck Hey- 
nenzn.van Meyel zal betalen de som van 12 gld.,de welke Jan 
voorn.aan dezelfde knd.gehouden was te betalen.

fol.69vo 6 maart 1554 stilo brab.
Thomas Henrick Heynen of zijn volmacht verzoekt aan de bank te 
Asten dat Jacop Danielszn.van Oirschot aan Thomas zal geven ko
pie van alle brieven enz.
De schepenen stemmen toe en wel op Jacops eigen kosten.

fol.69vo,70 7 feb.1554 stilo brab.
Jan Joost V.'illemszn.heeft opgedragen aan Aelbert en Aelbert ge
broeders met Barbara en Anna nagelaten knd.Geerlyck Aelbrechts 
Roverozn.een jaarl.rente van 30 st.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof, hof stad, erfenis en een stuk land op Voorseldonck 
1-2-3 Hendrick Spee 4 de straat.
Met conditie dat deze voorgen.knd.van Gelyck Rovers voorn.zul
len mogen eisen en manen 25 gld.als zij mondig zullen worden.Ze 
moeten dat wel tot Kerstmis te voren opzeggen willen ze de penn. 
met Lichtmis beuren.

fol.70 7 feb.1554
Jan Joest Willems draagt over aan de voorkinderen van Jan Melis
Lopkens verwekt bij Gielissendr.Vrancken Vervoert de som van 12i
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gld.en dat met de jaarlijkse pacht van 15 st.Dlt alles bede-vrij 
uit een onderpand aan Voerseldonck 1 Hendrick Spee 2-3 de straat
4 Lenart Bottelmans.

fol.70,70vo 20 feb.1554
Lenart Janszn.van Boeschot verkoopt aan Gevert Diricks tot Ge- 
mert een cijns v a n ......
Lenart is gehouden jaarlijks 3i gld.te gelden uit:
-een stuk land tot Omel 1 Mathijs Jan Groeten 2 Henrick Jonckers 
erfgen. 3 Merchelis Danielszn.van den Eynde 4 Mercelis van de 
Ghoer.
-stuk land tot Omel 1 Willem Hansen 2 Dries Henrick Dries 3-4 
het Laarbroeck.

fol.70vo
Ghevart Dirckx tot Gemert belooft dat Lenart met 50 gld.mag lossen

fol.71 20 feb.1554
Dirck Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Bruysten Philips Coe-
lenzn.:
-stuk erf met de halve schuur te Omel 1 Peter v.d.Bergh erfgen.
2 Jan van Boeschot erfgen. 3 de straat 4 dat gemeyn broeck.

fol.71 25 feb.1554 stilo brab. 
Ghevaert Laurens sWittenzn.en Peter,Henrick .....  wettige ge
broeders met Goert Jan ......  als man van Johanna e n .... man
en mbr.van Gielis zijn vrouw...... Henrick Henrick Heynenzn.
man en mbr.Lisbet en verder Marie Laureynsdr.voorn.met haar mbr. 
en Dirck Ruelen Elssenzoon als man van Margriet,alle wettige knd. 
Laureyns voorn, verwekt bij Adriana zijn wettige vrouw,verkopen aan 
Mathijss Ambrosiuszn.van den Zeylberch:
-een stuk beempt aan den Achterbossche 1-2 de koper 3 Peter van 
den Eynde 4 Lenart Marcelis Maes.
Verder belooft Ghevaert voorsr.dat hij Henrick zijn wettige broer 
mede zal vertegen betreffend deze beempt.

Laurensdr.met mbr.en Goert Jan Delienzn.man van Johanna,Jan Melis

fol.71vo,72 25 feb.1554
ten Laureyns sWitten en Peter en Henrick en Marie
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Lobkens man van Gielissen zijn vrouw,Henrick Henrick Heynen man 
van Lisbet,alle wettige knd.Laureyns en Adriana voorsr.verkopen 
aan Dirck Ruelen Elssenzn.hun zwager:
-een huis,hof,hofstad en erfenis op Voerseldonck 1 Jacop Bollen 
| Ghielen Aert Ghielens erfgen. 3 de gemeynt 4 een erfweg.
Vrij behalve de grondcijns aan de Heer.

fol.72,72vo,73 | maart 1554
Dirck Peterszn.van Werdingen als man van Anna weduwe .... Verhyn- 
dert zelf en Jan en Barbara alsnog onm.met Willem Aertszn.Verhyn- 
aert hun wettige oom als mbr.zijnde alle wettige erfgenamen achter
gelaten door wijlen Lucas Aert szn. Verhyndert voorsr. verkopen aan 
Jan Joost Ysboutszn.:
-een stuk land aan die oude molen 1 erf.Jan Haenen 2 Aert mede- 
verkoper 3 Dirck Verschueren 4 aan en op die gemeyn braecken.
Jan Jan Tielen is naaste gebuur van die onmondigen.

fol.73 12 maart 1554
Joost Janszn. Groeten heeft op 12 maart 1554 in presentie van Jan 
Jacops,Jan Tielen,Aert van Otterdijck en Peter Vereynseldonck 
schepenen der bank te Asten aan Lenart zijn wettige broer procu
ratie gegeven.Deze volmacht zal na 19 maart geen effect meer 
hebben.

Bijlage T bij fol.73
Blad T als inliggend blaadje 14 feb.lSS^
Wilm Wilm van Aeyen en Katelijn zijn vrouw maken hun testament.
Ze maken alles aan de langstlevende.
Schepenen Aert Anthoniszn. en .....  Wilm Vereynseldonck.

fol.73vo 20 maart 1554
Thomas Anthonis van de Cruys belooft dat hij Lenart Bottelmans 
nu tot Lichtmis a.s.128 gld.zal betalen.Met deze gelofte van Tho
mas, bekent Lenart vergenoegd te wezen van wege Henrick Schaenen.

fol.73vo 20 maart 1554
Goert Danielszn.heeft gerechtelijk doen lezen een schepenbrief
van Helmond waarin dezelfde Goort konstateert schade te lijden.
Hij verzoekt de schout en schepenen dat ze zouden manen, zodat hij 
tot voldoening kan geraken.De schepenen wijzen voor recht.
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fol.73vo,74 20 maart 1554 stilo brab.
(Jen) van Herssel met Jan Jacops als haar mbr.verkoopt aan (Frans) 
Wouter Loeyen:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Griet Haenen 2-3-4 de weg. 

fol.74 20 maart j'O
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Jen van Herssel een cijns van st. 
op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,den Heesacker 1 Elisabeth Mandemakers 2 Gelis 
Heynt.... 3 de weg 4 Aert Peeters.
Johanna van Hersel belooft dat deze cijns van 18 st.te lossen is 
met 14 gld.

fol.74vo
Jan Willem Heymkenszn.belooft dat hij Jennen van Hersel,de moeder 
van zijn wettige vrouw,haar leefdag lang zal laten wonen in de wo
ning waar zij mede tevreden wezen zal.

fol.74vo 20 maart 1554 stilo brab.
Willem van de Cruys met Elisabeth Ghevaert Deckers dr.zijn wett. 
vrouw,verkopen aan Willem Willemszn.van Hijnsbeeck:
-een beempt ter stede gelegen aan de Voert 1 Jan die Bee(mer) en 
Willem Timmermans 2 Joost Andries van de Zeylberch 3 de Aa 4 Wil
lem Timmermans.en Jan die Beemer.

fol.75 20 maart
Mechtelt Roefs met Jan Jacops als haar mbr.verkoopt aan Bernard
van Doerne | malder rog en ......  maat Zomeren,dewelke Jan Ver-
straeten nu geldende is en verder met alle brieven.

fol.75
Bernard Peterszn.van Doerren belooft dat hij aan Mechtelt Roefs 
nu Lichtmisdag a.s.de som van 143 gld.zal betalen.

fol.75vo 3 april 1554 stilo brab.
Joechim Heynen belooft aan Henrick Henrick Spee tot Lichtmis a.s. 
14 gld.te betalen.
Als Henrick op Lichtmis die 14 gld .heef t, zal hij 2 gld. teruggeven, 
verder belooft Jochim nog aan Henrick tot Pinksteren 4 vaten rog 
te betalen.
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fol.75vo 3 april 1554
Goort Aertszn.Vervoert heeft een brief van 109 gld.4 at.doen le
zen ,hij vraagt voor recht.

fol.75vo 3 april 1554
Henrick Wreyns Bollen heeft gerechtelijk een gelofte-brief van 28
gld.doen lezen.

fol.76 3 april 1554
Michiel Gielis Roefs heeft gerechtelijk doen lezen een schepen
brief, tot zekerheid van zijn penningen.

fol.76 3 april 1554
Jan Henrick Deynenzn.belooft dat hij Jan van Asten nu tot Licht
mis a.s.20 gld.zal betalen.

fol.76 3 april
Jan Baeten heeft doen lezen een schepen-geloefbrief,opdat de Heer 
Jannen zou richten.

fol.76vo 3 april 1554
Anna weduwe Lucas Verhijnaert met Dirck van Werdingen als haar 
man en wettige momber en verder met Aerdt (haar en Lucas zoon) 
mede voor haar knd.gekozen momber n.1.Willem Aerts Verhynaert, 
verkoopt aan de jonge Jan Tielen:
-een stuk groese int Roedt 1 Marten Ceelen 2 Peerke Smolders
3 Aert Janszn.van Diepenbeeck 4 Antonis Jan Gerits.
Anna heeft met Aerdt haar zoon en haar knd.hierop vertegen.

fol.76vo,77 3 april 1554
Henrick Baeten als gemachtigde van Simon van Pelt heeft op voor
gaande genechtdagen versteecken.
Henrick Teeuwens en Joachim Scalvogels en Jacop.... ers van den
Mo el en dijck van hun laatste vonnis. De schepenen hebben Henrick ge
wezen voor recht.

fol.77 3 april 1554
Gielis Daniels '.Villemszn.verkoopt aan Willem Peter van de Meer: 
-een weg gaande op een stuk land int Lielder 1 de verkoper 2 Ghe- 
vart Willen 3 de verkoper 4 de koper.



fol.77 3 april 1554
Gielis Daniels Willemszn.belooft aan Goert den Jegher,dat hij 
jaarlijks 8 vaten rog zal betalen,dewelke Lambrecht Kremers jaar
lijks geldende was;zodat Willem Peterszn.van de Meer als man van 
Aleyt Kremers daar met zijn goederen immer onbelast van zal blij
ven. Verder belooft Gielis nog aan Willem voorn.dat hij jaarlijks
5 vaten rog zal betalen aan .... tot Stiphout,nog 3 bos-ponden,
nog jaerlijks een malder r o g ....

fol.77vo
Willem Peterszn.van de Meer en Daniel Lemmens als mbr.van Lemmen 
Kremers kinderen,hij (Willem) heeft kwijt gescholden Gielissen Da
niels van den Eynde van alzulke koop als Gielis tegen hem heeft 
gedaan en dat volgens de koopcedulle daarvan zijnde.
Verder schelden Willem en Daniel voorn.Danielen ook kwijt van sesde 
halve peter.

f ol.77vo
Pauwel Marceliszn.van den 
zen een schepen-gelofte.

fol.77vo 3 april 1554
Willem Willemszn.van Aeyen scheldt Dirck Janszn.kwijt van een som
van 113 gld.min 7 oort.
Die som had Dirck beloofd gehad aan Willem te betalen;verder be
looft Willem dat hij Dirck Janszn.los en vrij zal houden van Aerdt 
Jacops.

fol.78 3 april 1554
Dirck Jans belooft dat hij aan Michiel Gielis Roef szn.nu tot 
Lichtmis a.s.100 gld.zal betalen.

fol.78t78vo
Op 23 maart 1554 stilo brab.zijn de erfgenamen van Willem Corne- 
lis Anthonis Mennen vergaderd,ten eenre 
en
Aert Peeter Ceelenzn.ten andere.
Ze hebben een accoord gemaakt betreffend zekere goederen die de 
erfgenamen van Cornelis Anthonis Mennen voorn.eertijds verkocht 
hadden aan Aerdt Peeter Ceelen voorn.

3 april
Eynde als man van Marie heeft doen le-
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In de tijd van verkoop waren sommige erf gen.nog pupilli en onmon
dig. Dezelfde erfgenamen krijgen nu van Aert Peter Ceelen 11 cars. 
gld.

fol.78vo 20 maart
Elsbena weduwe Joest Tripmekers draagt al haar goederen,roeren
de en onroerende,als huis,hof,land en groesland op aan haar kinde
ren verwekt bij Joost haar "echter man" te weten,aan Jan Daem Dries 
als man van Jenne,aan Gerart en Jan en Mathijs Peterszn.als man 
van Margriet en Jan Lambrechts als man van Anne.
Elsbene met haar mbr.heeft vertegen op al haar goederen tot behoef 
der knd.voorn.

fol.79 20 maart (1554? )
Alle wettige knd.te weten:Jan Daem Dries als man van Jen,Gerart, 
Jan en Mathijs Peters als man van Margriet en Jan Lambrechts als 
man van Anna hebben samen verkocht aan Elsbene hun moeder 5 mud 
rog,jaarlijks te gelden op Lichtmisdag zolang als Elsbene zal le
ven uit al hun goederen nu hebbend en namaals verkrijgend met con
ditie dat als zij in gebreke zouden blijven te betalen,Elsbene dan 
haar betaling zoeken zal bij Jan Daems voorn.en niemand anders.
Jan Daems belooft die 1 mud op te brengen als de anderen zouden 
weigeren,hij zal alles dan verder op hen verhalen.

fol.79 20 maart
Willem Danielszn.van den Synde belooft aan Mathijs Mathijs.....
tot Lichtmis a.s.de som van ... gld.55 st.te betalen.
Met conditie dat indien Willem niet op tijd betaalt,hij Mathijssen 
in handen en in ' t genot zal stellen van een akker gelegen op Lo- 
verbosch 1 Goort Haenen 2 Mathijs van den Berghe.

fol.70vo 30 april 1555
Aert Philipszn.van den 3erghe belooft als principaal-schuldenaar 
op zijn goederen,dat hij aan Dirck Vos nu tot Lichtmis a.s.zal be
talen alzulke penn.als hem van Dircks zijn vrouw op Voerseldonck 
zijn aangestorven en die Philip van Dircken gekocht heeft,en dat 
volgens het uitwijzen der maten,ieder lopense voor 45 gld. 10 st. 
met de pacht van 106 gld.
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fol.79vo,80 30 april 1555
(Gev)art Bruystens van de Zeylberch verkoopt aan Jan Jacops

-.... van huis,hof,land,zand en groese dat hij met zeker schepen
vonnis opgewonnen heeft van Gielis vam Kessel wezende d.d.19 
sept.1554.
Behoudelijk dat de voorsr. Gevart uit die voorn, erf enis jaarlijks 
zal beuren 4 mud rog,volgens brief.
Gevart vertijt (doet afstand en draagt over) op die opgewonnen er
fenis tot behoef van Jan Jacops voorn.

fol.80 9 april 1554
Jan Merchelis Willemszn.verkoopt aan Dirck zijn wett.broer alzulk 
versterf als hem aangestorven is wegens de dood van Marcelis zijn 
vader en Marike zijn moeder,wettige vrouw van Marcelis:
-een huis,hof,land,hei-weiveld enz.

fol.80vo 21 april 1555
Goert Cornelis Mennen en '.Villem zijn broer hebben eeuwelijk en er
felijk vertegen (afstand gedaan) tot behoef van Marten Geef Peters 
zn.op een hooiveld 1 Aert Jacops 2 Aert Verschueren 3 Gregorius 
Daniel Y/illemszn. 4 de hoeve van Bussel.

fol.80vo 6 april 1554 stilo brab.
Henrick Geldenszn.van Boeschot heeft beloofd als schuldenaar-prin 
cipaal dat hij aan Frans Wouter Loeyen nu tot Lichtmis a.s.19 gld. 
zal betalen.

-N.B.Later tussen geschreven:
fol.SOvo 29 april 1556
Frans heeft dezelfde Jan Tielen opgedragen (?)
Testes Peter Vereynseldonck en Jan Tielen.

fol.80vo,81 4 april 1554
Goert Melis Lobkens en Margriet zijn wettige zuster verkopen aan
Jan Melis Lobkens hun wettige broer:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 .....  2 Frank Henrick Sijmons-
zn.3 Goessen van den Vennen 4 de straat.
Vrij van alle "commer en collangien" behalve s vat rog jaarlijks 
daaruit<.te gelden.
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fol.81 14 mei 1555
Gregorius Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Marchelis Bruys- 
tenszn.van den Zeylberch een erfbrief van 4 gld.dewelke Henrick 
Dirckxzn.van Meyl aan Gregorius opgedragen had,d.d.30 jan.1552.

fol.81vo 14 mei 1555 
Peter Janszn.van Baerle verkoopt aan Peter Andries Smolders een 
cijns van 6 vaten rog op Lichtmisdag,uit al zijn goederen,zijnde: 
-huis,hof en hofstad int dorp 1 Henrick...... 2-3 Jan Maes Da
nielszn. 4 de straat.

fol.81vo 14 mei 1555
Peter Andries Smolders belooft dat Peter Janszn.van Baerle mag
lossen met 18 gld.

fol.82 4 mei 1555
Aert Dirck Heynen en Heer Jan priester,zijn wettige zoon,hebben 
als schuldenaar-principaal van Heer Jasper Aert Dirck Heynenzn. 
beloofd te betalen aan Jan Claeuszn.20 st.en wel zolang tot Aert 
en Heer Jan met 15 gld.die 20 st.zullen lossen.

fol.82 ........
Philips Aert sBerckerszn.en Marcelis Jan Marcheliszn.als man van 
Willemke dr.Aert Berckers en Jan Aert Berckerszn.met Philips 
voorn.als zijn momber,verkopen samen aan Peter Janszn.Verreest: 
-een huis, hof, hof stad met land daarbij tot Omel 1 Lenart van Boe
schot 2 Bruysten Coelen 3 de straat 4 de gemeynt van Asten.
Vrij behalve ... vaten erfrog daaruit te gelden en de cijns van de 
grond.

-Bijlage U,als los blaadje liggend bij fol.82- 
Bijlage U,los blaadje 23 april 1555
Henrick Baten en Jan zijn wett.broer en Mr.Dirck van Kessel als 
man van Anna en Marten Marcelis Ysboutszn.als man van Josine,alle 
wettige erfgenamen van wijlen Johanna weduwe Henrick Baten,hebben 
beloofd om samen alle renten en pachten en commer te zullen dra
gen, die ze zouden moeten vergelden aan diverse personen,waar zij 
nu nog geen weet af hebben.Ze beloven elkaar te helpen.
Testes Jan Tielens en Aert van Otterdijck.
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fol.82vo
Peeter Janszn.Verreest heeft als principaal-schuldenaar beloofd 
op al zijn goederen dat hij met Lichtmis a.s.aan Philips Aert 
sBerckers de som van 67i gld.zal betalen.
Datum ut supra.

fol.82 vo
Aert sBerckers als schuldenaar-principaal belooft dat hij met 
Lichtmis a.s.aan Merchelis Jan Marcelis de som van 42 gld.zal 
betalen. (42 gld.en 1 oort)
Datum ut supra.

fol.82vo
Marchelis Jan Marchs^n.als man van Willemke heeft vertegen op het 
deel dat zijn vrouw toegedeeld was en dat tot behoef van Aert Ber- 
ckers.
Datum ut supra.

fol.83 27 mei 1555
Jan Joesten belooft als schuldenaar-principaal op al zijn goede
ren, dat hij van nu tot over 14 dagen aan Heer Nicolaes Pauli zal 
betalen 20 pond boter en 14 dagen daarna nog eens 20 pond met 
alle kosten,schade enz.daarom gedaan zijnde betreffend Anna Lucas.

fol.83 27 mei 1555
Marchelis Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Dirck Danielszn. 
van den Eynde:
-een halve beempt,waarvan de koper de andere helft in gebruik 
heeft,gelegen achter Bussel 1 een beempt behorend aan een altaar 
tot Lierop 2 de gemeyn beecke 3 Goort Daniel V/illemszn.van den 
Eynde 4 de Aa.

fol.83vo 27 mei 1555
Dirck Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Marchelis Danielszn.
voorn.een cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-een beempt gelegen achter Bussel.
-Belending zie vorige akte.-

fol.83vo 27 mei 1555
Marchelis voorn.belooft dat Dirck die 6 gld.met 100 gld.mag los
sen.
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fol.84 27 mei 1555
Dirck Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Marcelis Danielszn.
van den Eynde:
-het 1/4 deel van een beempt waarvan de koper het 1/4 deel reeds 
in koop heeft verkregen,gelegen te Asten in die Vloet tot Berge- 
len 1 erfgen.Peter van den Berghe 2 Everaert Jan Gobbels 3 de 
Aa 4 de gemeynt van Asten.

fol.84
Heden zijn ter instantie van Gerard Lucas van de Moesdijck voor ons 
schepenen verschenen de volgende eerzame personen,te weten Jan 
Lucas en Henrick Vrients ingezetenen tot Asten.Na hun eed gedaan 
te hebben verklaren Jan en Henrick te weten dat:
Jan Aben,Margriet Aben,Meet Aben en Elisabeth Aben vier nakinde- 
ren zijn van Aben sWitten en dat die knd.de percelen gedeeld heb
ben in de goederen die zij aangestorven kregen van Philips van 
Baerle en Beatrix zijn vrouws kinderen,te weten Philip Philipszn. 
van Baerle,Catharina en Anna Philipsdr.van Baerle en Gertruyt 
Philipsdr.van Baerle en Agnes natuurlijke dr.van Beatrix van Baer
le,alle 5 voorkinderen.
Jan Lucas en Henrick Vrients verklaren verder op hun eed,dat de 
huizing gekomen van Philips en Beatrix voorn.door enkele timmer
lui geschat geweest is op 40 gld.zodat de 6 voorknd.daarin niet 
meer dan 20 gld.toekomen.
Na deze getuigenis der waarheid hebben wij schepenen van Asten:
Jan Jacops,Jan Tielen,Bonaventura Verweyden en Aert van Otter- 
dijck hier beneden ons schependoms-zegel gehangen.

fol.85 18 april 1555
Voor ons verschenen de 8 wettige knd.en erfgenamen van Jan sWit- 
ten en Margriet zijn vrouw, te weten: iVillem,Dirck, Jan,Ghevart en 
Henrick zijnde 5 zonen en verder 3 drs.n.1.Lambrecht Dirck aCor- 
tenszn.als man van Johanna,Dirck Peter Krients als man van Eli
sabeth en verder Margriet ook dr.van Jan sWitten.
Ze delen de goederen van hun ouders:
A. ’.Villem,Jan,Henrick,Lambrecht als man van Johanna en Margriet 
kregen:
-een stuk erfenis aan Voerseldonck 1 Dirck Joost Geritszn. 2 Jan 
Witten erfgen. 3 Jan Joest Willemszn. 4 de gemeynt.
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-een stuk land daaromtrent 1 Jan Witten erfgen. 2 Marchelis 
Smeets erfgen. 3 Gielis van den Eynde 4 een weg.
Vrij behalve jaarlijks 26 vaten rog en een cop.
Zo hebben Dirck Krients en Dirck en Ghevert vertegen tot behoef 
van Willem,Jan,Henrick,Lambrecht en Margriet.
B. Dirck Krients met Dirck en Ghevert,zonen Jan sWitten kregen: 
-een stuk erfenis aan Voerseldonck 1 Jan sWitten erfgen. 2 Mat
hijs van den Berghe 3 Jan Joost Willemszn. 4 de gemeynt.
Deze drie deelders betalen hieruit jaarlijks 16 vaten rog min een 
cop.
Zo hebben Willem,Jan,Henrick,Lambrecht en Margriet met haar mbr. 
vertegen tot behoef van Dirck Krients,Dirck en Ghevart Jan sWit
ten.

fol.85vo,86 18 april 1555 
(Dirck Jan) sWitten,Ghevart zijn broer en Dirck (Peter Krients) 
als man van Elisabeth .......
verkopen aan Aert Philips van den Berghe hun deel (B) dat hen ten 
deel was gevallen bij deling der goederen van hun ouders,gelegen 
op Voerseldonck.Vrij behalve 16 vaten rog min een cop.

fol.86 10 feb.1556
Gezien het proces voor ons schepenen dezer bank van Asten,tussen 
Ghevart Peterszn.van den Berge en Jan Lemmenszn.Vernebben over 
borgtochten.De schepenen wijzen voor recht.
Jan Lemmen Vernebben zal betalen,alles wat dit vonnis uitwijst. 
-Dezelfde tekst staat op inliggend blaadje V.-

-Bijlage V2 als los blaadje bij fol.86-
Bijlage V2: -los blaadje- 26 juni 1555
Op het verzoek van Luytgaert nagelaten weduwe Jan die Sluyter ge
daan aan ons schepenen te Asten aangaande de beden van onze Heer 
van Asten, verklaren wij de brieven gezien te hebben en spreken 
voor recht,dat de weduwe haar portie in die beden zal hebben te 
betalen.

fol.86vo 26 juni 1555
Gezien het proces tussen Hr.Dirck van Milheeze,rector O.L.Vrouw- 
altaar te Asten en Willem Goert Gobbels over een pachtcedulle etc. 
staat de rector in zijn recht.
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fol.86vo 26 juni 1555
Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Aert Aertzn.van den
Berghe:
-een stuk beempt aan den Dijck en genaamd,den Ommelse beempt.
1 erfgen.Jan Colen 2-3 Dirck Dircks 4 de Aa van Someren en Asten.

fol.86vo,87
(Aert Aertszn.)van den Berghe belooft super se,habita ende haben- 
da dat Jan Andrieszn.van den Zeylberch of zijn nakomelingen altijd 
mogen lossen met 45 gld.

fol.87 26 juni 1555
Aert Aertszn.van den Berghe verkoopt aan Jan Andrieszn.van den 
Zeylberch een erfel.cijns van 3 gld.op Lichtmisdag zoals die door 
de erfgen.van Jan van Overland beloofd was,uit:
-een beempt aan den Dijck (zie fol.86vo.)

fol.87vo 26 juni 1555
Jan Andrieszn.van den Zeylberch belooft dat Aert die cijns altijd
mag lossen met 50 gld.

f ol. 87 vo ......  15 • •
Lenart Marcheliszn.verkoopt aan Thomaes Anthoniszn.van de Cruys: 
-een stuk land in de Steghen,aen gheenen hoeck 1 Lauwreyns Roef 
Cremers 2 de halve weg om te gaan van Boeschot naar Bottelmans
3 de verkoper 4 de gemeynt.
Dit land,groot 10 lopensaat,had Lenart de verkoper gekocht gehad 
van Henrick Geldenszn.van Boeschot volgens brief d.d.30 dec.1551<

f01.88
Henrick Geldenszn.van Boescot bekent dat Thomas voorn.hem heeft 
afgekocht de los,die hij Lenart Bottelmans aan de akker gegeven 
had,welke akker Lenart voorn.aan Thomas had opgedragen.

fol.88 7 mei 1555
Dirck (Pruymen) en Yken zijn wettige dr.met Pauwel Boesen haar
mbr.hebben samen verhuurd aan Mathijs Thijs Corneliszn.:
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-een beempt in de parochie van Deurne ter plaatse,in die Boesen.
De huurprijs is 20 peters eens.Als zij die 20 peters teruggeven mo
gen zij het beemptke weer aanvaarden en niet eerder.
Dirck of Yken moeten met Kerstmis opzeggen als zij met Lichtmis
dag daarna die 20 peters willen geven en dan dat beemptke weer 
aanvaarden.

fol.88vo 12 juni 1555
Jan Joost Willems verkoopt aan Dirck Daniel Willemszn.van den
Eynde:
-een stuk land tot Omel,den Hucacker 1 Gerardt Vercoelbraeken
2 Henrick Jonckers erfgen. 3 erfgen.Aert Dircks van Lemmenszn.
4 een weg.
Deze akker had Jan als mbr.van Marie Jans Groetendr.zijn wettige 
vrouw toegedeeld gekregen in een erfdeling van de erfgen.Jans' 
Groeten dr.volgens een schepenbrief.

fol.88vo 19 aug.1555
Heer Henrick Jacops verkoopt aan Heer Henrick Philips:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Jan Tielen 2 de straat 3 Her 
m a n .....
-een (cijns) van 20 st.jaarlijks 
-een (cijns) van 2 gld.aan Jan Jacops.
Volgens brief Asten d.d.23 nov.1530,waarin alle wettige knd.van 
Jan Willem Jacopszn.aan Heer Henrick voorn.een jaarl.rente van 
18 gld.beloofd hadden te betalen.
Van deze 18 gld.heeft Heer Henrick Jacops nog drie en twee gld. 
te competeren.
Verder draagt Hr.Henrick aan Hr.Henrick Philips voorn.al zijn roe 
rende goederen waar die zich ook mogen bevinden-hierbij ook een 
gestrijpte bedde.

fol.89 27 aug.1555T 9»Jan van Boeschot heeft versteecken Gielis Henricken Dirckzn.van 
zijn leste vonnis van 8 feb.

fol.89,89vo 27 aug.1555
Elisabeth Peter Mennendr. met mbr.verkoopt aan Henrick Thomaszn.
van de Cruys:
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-een huis,hof en hofstad van 3 roeyen tot Omel 1 Peter Thonis 
Mennenzn. 2 Joest G......

fol.89vo 27 aug.1555
Jan Willem sBerckers belooft aan Mathijs Mathijszn.van den Berghe 
te Lichtmis a.s.18 peters te zullen betalen (het stuk tot 18 st.) 
Als Jan die 18 gld.op die datum niet betaal-fc,belooft hij dat hij 
"sonder simulatie hantlichtinghe zall ddien van den erfenisse daer 
die rector van den capellen van Oemel die voorseyde panden op ha
len doen steeken."

fol.89vo 27 aug.1555
Peter Dirck Peterszn.belooft als principaal-schuldenaaï? dat hij 
tot Lichtmis a.s.zal betalen aan Met de weduwe van Nicolaes van 
Otterdijck de som van 22 gld.

fol.90 27 aug.1555
Peeter Dierck Peterszn.belooft dat hij tot Lichtmis over een jaar, 
zal betalen aan Metken wede.Nicolaes van Otterdijck "vyer dalf 
hondert kars.gld.en 41 gld.min 4 st." (=390 gld.16 st.)

fol.90 (8) okt.1555
Ghevart Bruystenszn.van den Zeilberch heeft een vonnis geopti- 
neert van twee achterstallige pachten,van elke pacht 4 mud rog.

fol.90 8 okt.1555
Jan Vernebben heeft aan de schout verzocht dat hij de schepenen
manen zou of hij kopie mocht hebben van ......
De schepenen gemaand zijnde,wijzen voor recht dat Jan die kopie in
zake Ghevard van den Berghe krijgen zal.

fol.90 8 okt.1555
0p 8 okt.1555 heeft ....  van de Cruys een vonnisbrief ......
van 9 gld.6 st.

fol.90vo 23 okt.1555
Jan Henrick Baeten en Marten Marchelis Ysbouts als man van Jozijne 
zijn wett.vrouw hebben samen aan Hilleke Kenens een cijns van 20 st. 

f c o i f l i  tr
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met twee achterstallige pachten zoals Henrick Gevartszn.Verhoe
ven op 10 juli 1535 in zekere brieven deze cijns had getranspor
teerd gehad aan Henrick Henrickszn.Baten.

fol.90vo 23 okt.1555
Gezien het proces tussen Aert Franckenzn.Vervoert en Anthonis
Jan Gerits.
Anthonis zal de penningen en de rog betalen in zoverre Henrick 
Gyben hem gemachtigd zou hebben.

fol.91 7 juli 1555
Aelbrecht Geerlycken Aelbert Roevers en Anna,Barbara en Aelbrecht 
alle wett.kinderen Aelbrecht voorn.,hebben vertegen op een beempt 
zoals die Jan Joest Willems eertijds gekocht van al de andere erf
genamen van Franck Vervoert.
De voorsr.kinderen beloven dit vast en van waarde te houden.

fol.91 7 juli 1555
Aelbrecht Geerlyckxs Aelbert Rovers,Anna Barbara en Aelbert alle 
wett.kinderen Aelbrechts voorsr.hebben vertegen op een erfenis 
die Gevart Janszn. s'.Vitten van deze erfgen.gekocht heeft.

fol.91vo 8 okt.1555
Jan van de Cruys was gericht met vonnis en recht aan een stuk 
erfs in de Stegen,en ook nog aan huis,hof en hofstad daarbij gele
gen,zoals in een brief d.d.12 feb.1538 daarvan verklaard staat. 
Dit aangericht was geschied geweest wegens gebrekswil van zekere 
betalingen van achterstallige pachten,te weten 9 gld.6 st.
M’ere deze aangerichte panden is de voorn.Jan voortgevaren met 
recht volgens de banken van Asten om een pand te halen op zijn on
derpanden zoals die in zijn schepenbrief uit 1538 begrepen staan 
daarbij aan eenieder zijn rechten latend zoals het vonnis uit manis 
se des rechters uitgewezen heeft,na de klacht door Jan voorn.ge
daan en wel zo dat de Heer van het land Jan voorsr.zal vrijen en 
weren aan dat opgewonnen pand zoals in de schepenbrief staat. 
Alles geschiedend volgens oude gebruiken.
Testes omnes scabini Astensis.
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fol.92 7 nov.1555
Aert Aertszn.van den Berghe verkoopt aan Philip sBerckers een
erf el. cijns van 3 gld. op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad met land aan den Dijck 1-2-3 Mathijs Jan 
Heynen 4 de straat.
Testes Bonenaventueren en Aert Philipszn.Verrijt. 

fol.92
Philip sBerckers belooft dat deze cijns van 3 gld.door Aert met 
50 gld.mag gelost worden.

fol.92 7 nov.1555
Ghevart Bruystenszn.van den Zeylberch en Johannes Jacops ......

fol.92vo 7 nov.1555
Marchelis Dirck 7/eynenzn.heef t gerechtelijk versteeken Jannen Wil
lem Heynekenszn.van zijn verantwoording met een laatste vonnis.

fol.92vo 7 nov.1555
Op 7 nov.1555 heeft Michiel Roefs van Helden machtiging verleend 
aan Everaert Nouts om zijn zaken in de schepenbank van Asten te 
behartigen.

fol.93 24 juli 1555
Joest Marcheliszn.van den Camp verkoopt aan Henrick Spee een 
jaarl.pacht van 3 vaten rog,op Sint Jacopsdag te betalen uit: 
-een huis,hof en hofstad aant Laarbroeck 1 Thonis Maes 2 erfgen. 
Peter van den Bergh 3 erfgen.Gerart van Os 4 het Laarbroeck. 
Joest mag altijd deze pacht van 3 vaten lossen met 9 gld.

fol.93vo 2 nov.1555
Peter Jan Theeuszn.verkoopt aan Jan Maes Danielszn.:
-stuk betmpt in de Haezeldonck te Asten 1 Aert Peeter Eemontszn. 
Verweyen 2 de verkoper 3 Jan van de Hoeck 4 de Aa.
in marge:Op 30 aug^eeft J a n .....
dat de Heer hem richten zoude aan zijn onderpanden.

fol.93vo 21 nov. 1555
Op 21 nov.heb ik Everard Nouts,gemachtigd door Jan Berckmans,ge-
optineert een vonnisbrief van 3 achterstallige pachten,elke 
pacht 3? st.
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fol.94
Ik,Everard Nouts,heb versteecken Heyn de Haen.....

fol.94 21 nov.1555
Gezien het proces tussen Peeter Jan Goorts Smolders als gemach
tigde van Goert Goerts van Best ten eenre 
en Gielis van Kessell verweerder ten andere.

fol.94 21 nov.1555
Jan Willem Heymkenszn.heeft een schepen gelofte-brief van 18 gld.
laten lezen,Jan JJegeert betaling.....

fol.94vo
Proces tussen Jan Melis Lopkens en Jan Henniszn.over zekere rog
ge die hij, verweerder, ten achter zou zijn en die hij aan Jan Melis 
betalen moet.

fol.94vo 21 nov.1555
Gezien het proces tussen Philip Janszn.van Boeschot als aanlegger
ten eenre
en Severijn ook Janszoon van Boeschot als verweerder ten andere, 
inzake geleende penningen.
De schepenen wijzen voor recht,dat de verweerder zijn aandeel in 
de penn.van zijn moeder,zal moeten betalen.

f ol.94vo
.........  heb ik gemachtigde vanwege Michiel Roefs,"geoptineert
enen vonnis-brief op Heyn de Haen ...."

fol.95 21 nov.1555
Gezien het proces tussen Henrick Spee ten eenre
en Joest Geritszn.van Colbraeken ten andere 
inzake geleend geld.

fol.95 21 nov.1555
Ghevart sBruystenszn.van den Zeylberch heeft als aanlegger,gerech-
telyk overgegeven zekere kosten tegen Gielis van Kessel.
De schepenen taxeren die kosten en wijzen voor reoht.
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fol.95,95vo 21 nov.1555
Hr.Dirck van Milheeze heeft gerechtelijk overgegeven zekere kos
ten gedaan tegen Willem Goert Gobbels.
Er is gewezen voor recht.

fol.95vo
Bonaventura Verweyden heeft gerechtelijk overgegeven zekere kos
ten tegen Mathijs van den Berghe en Aerdt Vereynseldonck.

fol.96 5 dec.1555
Gielis van Kessel belooft aan Heer Jaspar Aerdt Dirck Heynen te
betalen de som van 12i gld.nu Sint Andrieswmisse naastkomend.
Hr. Jaspar scheldt de voorn. Gielis kwijt van alle pachten die nu en 
tot Lichtmisdag a.s.zullen verschijnen.

f o l .96
Gielis van Kessel heeft gerechtelijk aan de schout verzocht dat hij 
de heren schepenen zal manen inzake de voldoening van een vonnis 
uit de laatste genechtsdag tussen hem en Peter Jan Smolders.

fol.96vo 5 dec.1555
Henrick van de Cruys heeft "versteecken" Anna van de Molendijck 
van haar "thoen" met een laatste vonnis.
Henrick heeft begeerd aan de schout om de heren schepenen te ma
nen enz.......

fol.96vo 5 dec.1555
Jan Verrijt heeft gerechtelijk "versteecken" Willem Danielszn.van
den Eynde e n z...... van een laatste vonnis.

f o l .96vo
Jan Tielen heeft eveneens gerechtelijk"versteecken" Willem Daniels* 
zn.van den Eynde met een laatste vonnis.

fol.96vo,97 5 dec.1555
Voor ons schepenen is verschenen Philips van den Bergh vorster
van deze bank te Asten.
Philip heeft op zijn eed,die hij aan sheren hand gedaan heeft, 
verklaart inzake zekere ondervragingen van wege Gerard van Brey,

61



pachter van de impost onzer Heer den Keyser,gedaan voor de schepe
nen aangaande zekere executie die hij als vorster op Joest van de 
Ghoer gedaan zou hebben en waarop hij de vorster voorn.op zijn eed 
getuigd heeft enz.dat hij Joest van de Ghoer niet verder meer zal 
richten inzake "den leesten gebrauw ende want dan goettelyck en 
behoerlyck is,der waerheyt getuigenis te geven byzonder als men 
daertoe wettelyck word verzocht."
Zo hebben wij schepenen van Asten:Jan Jacops,Jan Thielen,Aert van 
Otterdijck,Bonav.Verweyden,Peter Vereynseldonck,Aert Philips Ver
rijt en Lenart Bottelmans hier beneden van letteren van certifi
catie gehangen onzen gemeynen zegel ons schependoms.
Gegeven | dagen in december 1555.

fol.97,97vo 5 dec.1555
Voor ons schepenen zijn verschenen Jan Jacops en Bonav.Verweyden
onze mede-schepenen.
Zij verklaren inzake de kwestie van Gerard van Brey als pachter 
enz.dat Gerard is gekomen ten huize van de schout van Asten op 
een genechtsdag en heeft ons voorsr.deponenten aldaar "vynden 
drincken" en dat Gerard aan de schout vroeg of hij (de schout) Joes 
ten van de Ghoer zou willen halen int ijzer (=gevangen nemen) zo 
lang dat nodig zou zijn.

fol.97vo 20 dec.1555
Hr.Gasper Aert Dirck Heynen verkoopt aan Philip van den Bergh:
-een huis met erfenis daarbij,zoals dat Hr.Jaspar van de erfgenamen 
van Heer Henrick Jacops zaliger gekocht had.

fol.93 20 dec.1555
Philip van den Bergh verkoopt aan Hr.Gasper Aert Dirck Heynen een
jaar®cijns van 32s st.tot Lichtmis uit:
-zijn huis met toebehoren 1 Jan Tielen 2 de straat 3 de koper 4 de 
straat.

fol.98 20 dec.1555 
Heer Gasper belooft dat Philip of zijn nakomelingen die 32j st.zul
len mogen lossen met 25 karolus gld.

fol.98vo 19 dec.1555
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fol.98vo 19 dec.1555
Op 19 dec.1555 heeft Jan Verrijt een vonnis-brief "geoptineert"
tegen .... Danielszn.van den Eynde vanwege 5 achterstallige
pachten.

fol.98vo 19 dec.1555
-"Jan Verrijt waert gerecht met vonnisse ende recht aen eenen 
camp lants met alder tymmeringhen dair opstaende ende zijnder toe- 
behoerten gelegen in der prochien van Asten ende noch aen alsul- 
cken gedeelten ende versterff des Joesten vercoper aencoemen 
mach^ zijnde van vaedsr ende moeder ende van weegen zijnder huysvrou- 
wen als man ende mombair aencoemen is,ofte aencoemen mach soe 
waer tselve werdden in hoege in legen en diepen in droegen etc. 
het dwelcke altemael claerder ende breeder is blyckende in zeke
re scepenen letteren van Doeren weesende van date XVc twe ende 
vertich den VlIIste dach van february (8 feb.1542) dewelcke aen- 
gericht is geschyet geweest om gebreck wille van zekere betalin- 
ghe van achterstelle verschenen pachten te weetene van vijff mud
den rogge,met welcke aengerichte pande den voirsr.Jan heeft 
voirts gevaeren met recht nae deser bancken van Asten met eenen 
panden te haelen en zijne onderpanden in zijne scepene briefven be- 
greepen staende;met eenen yegelicke zijne verbodighe rechten ende 
genechte daertoe dienende,soe verre dat vonnis vuyt manisse des 
rechters geweesen heeft nae den clachten bij Jannen voorsr. (aen- 
legger) gedaen wesende,dat die Heere van den lande Jannen voirsr. 
zall vrijen ende weeren dat opgewonnen pandt aen den scepenen 
briefve begrepen staende na alder usantien ende soe recht is. 
Actum 19 dec.1555.Testes scabiny omnes.

fol.99 1.9 dec.1555
Jan Melis en Teeuwen ïïillem Goerts hebben "versteecken" Jan Jan
Heneszn.met een laatste vonnis.
Ariaen Deenen heeft "versteecken" Thomas Verboeschot van zijnen 
verantwordt noch etc........
fol.99 19 dec.1555
Bruysten Hansen verkoopt aan Gerit Martens een jaarl.pacht van
9 vaten rog op Lichtmisdag te gelden uit:
-huis,hof Ihofstad ter stede den Wolsberch 1 Ceel Peeters 2 Heyl- 
wich Emants 3-4 de weg.
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fol.99,99vo 19 dec.1555
Gherit voorn.belooft dat Bruysten deze 9 vaten rog mag lossen
met 28 gld.

fol.99vo 19 dec.1555
Joest Peterszn.van Houbraeken met Peter,Anthonis en Andries zijn 
kinderen mede voor de andere zusters,verkopen in rechte erfwisse- 
ling aan Henrick Heynen Reynkenszn.:
-een huis,hof, hof stad met erf daarbij Op die Beecke te Asten 1 de 
verkoper 2 Dirck Jacop sWitten 3 de gemeynt 4 de verkoper.
Vrij behalve de cijns van 2 mud rog en een vat jaarlijks daaruit te 
gelden.

fol.99vo,100 19 dec.1555
Henrick Heyn Reynkenszn.verkoopt aan Joest Peterszn.van Houbrae
ken in rechte erfwisseling:
-een huis,hof enz.op die Beecke 1 de gemeynt 2 Joest Jacop sWit- 
ten 3 Mary Ruelensdr. 4 op het Koestaecken.
-een groese op die Beecke 1 Joest Jacop s’.Vitten 2 de koper 3 de 
Beecke 4 Jan Marchelis Maes.
-een stul̂  land daaromtrent 1 de gemeynt 2 de koper 3 Jan Marche
lis Maes 4 Dirck Jacop sWitten.
Vrij behalve de cijns van 13 vaten rog jaarlijks daar uitgaande.

fol.100 19 dec.1555
Aert die Haen gemachtigde van Jan Mr.Henrick Roelof szn. heef t een
schepenbrief laten lezen inzake een testament.
Aert begeert dat de schout de schepenen zal manen over die testa
mentaire goederen.

fol.100vo 19 dec.1555
Jacop Jacops van de Cruys belooft dat hij tot Lichtmis over een 
jaar aan Philip Janszoon-van Boeschot 3i gld.en 1* st.als "ver- 
reyckte schuld" zal betalen.
N.B."verreyckte"=in rechte overtuigde of erkende schuld.

fol.100vo,101 19 dec.1555
Daniel Henrick Heynenszn.en Jan Henrickszn.Verasdonck als man van
Katherina zijn vrouw,verkopen aan Hr.Jan Heynen,priester,een cijns

64



van 9 gld.op Lichtmis-de eerste betaaldag is Lichtmis eerstkomend 
over een jaar-uit:
-een hoeve te Bakel en genoemd die hoeve tot Esp 1 de commanderij 
van Gemert 2-3-4 de gemeynt.

fol.101vo is blanco.

fol.102 15 jan.1555 stilo buscod.
Willem van de Camp belooft dat hij aan Frans Mathijszn. van den 
Bergh op Lichtmis over een jaar,de som van 20 gld.zal betalen.

fol.102 15 jan.1555 stilo buscod.
Peeter Janszn.van Reest verkoopt aan Jan Aert sBerckers een cijns 
van 7 gld.en 5 st.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad tot Omel 1 Bruysten Philips 2 Lenart van 
Boeschot c.s. 3 de straat 4 aant Broeck van Omel.
-een akker tot Omel 1 Lenart van Boeschot 2 Bruysten Philips 3 de 
straat 4 de hoghe wech.

fol.102vo 15 jan.1555
Jan Aert sBerckers met Philip zijn broer als mbr.belooft dat Peeter
van Reest zal mogen lossen met 120 gld.

fol.102 vo
Jan Aert sBerckers met Philip zijn broer als mbr.heeft vertegen 
op de helft van alzulke goederen die Jan voorn.van Aert zijn vader 
afgedeeld heeft,dat is te weten een half schuur te Omel 1 Aert 
voorn. 2 Luyt Colen 3 de straat

fol.103 15 jan.1555
Jan Aert sBerckers met Philip zijn mbr.verkoopt aan Aert zijn vader, 
alzulke erfelijke goederen die Jan^van Eisen zijn moederJ aangestor
ven zijn,waar die zich ook bevinden.

fol.103 16 jan.1555 stilo buscod.
Aert Franckenzn.Vervoert verklaart dat hij alnog vier genechten 
tegen Anthonis Lyssen gecompareerd heeft.

65



fol.103
Jan Henrickzn.Verasdonck belooft als principaal-schuldenaar dat 
hij nu tot Lichtmis a.s.aan Hr.Rutgher Cluytmans de som van 6 gld. 
en 1 mud rog zal betalen en nog tot oogst aanstaande 3 malder rog. 
-in marge staat:acte 29 april 1556.

fol.103vo 16 jan. stilo brab.
Mr.Dirck Joest Andrieszn.heeft "in voirleden genechtsdage gerech- 
telyck versteecken",Bruysten Jans Hermans met een laatste vonnis.

fol.103vo 16 jan.1555
Jan van Boeschot verkoopt aan Aert Willem sBerckers een jaarl.
pacht van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-goederen die Jan voirsr.vanwege Margriet Colen ten deel gevallen 
en aangestorven was wegens een deelbrief daarover gaande.

fol.104 16 jan.1555
Deze 6 vaten rog zal Jan altijd mogen lossen met 16 gld.

fol.104
Jan Jacops heeft aan Gielis Berthouts van Kessel alzulke goederen 
verpacht als Ghevart Bruystenszn.van de Zeylberch tegen de voorgen 
Gielis met zekere vonnisbrief gepasseerd in de bank van Asten,op
gewonnen heeft.Deze opgewonnen goederen had Jan voorn.van Ghevart 
in koop verkregen en dat voor een tijd van een jaar durende,voor 
welke pachting Gielis als pachter aan Jan de verpachter beloofd 
heeft te betalen van nu tot Lichtmis over een jaar 4 mud rog en
4 karolus gld.
In marge staat:...... habere acte et ..... at 1556 stilo brab.
den 10de septembris.

fol.104 15 jan.1555
Jan Melis Lopkens en Teeuwen '.Villem Goerts verzoeken Jan Jan Ke-
neszn.van een laatste vonnis.

fol.104vo 16 jan. 1555 stilo buscueduensis
Philips van den Berghe verkoopt aan Henrick van de Cruys:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 de verkoper 2 de straat 3 
Ceel die Keymster 4 de verkoper.
Vrij behalve jaarl.3 vaten rog.

66



fol.104vo 16 jan. 1555
Henrick van de Cruys belooft dat hij als principaal-schuldenaar
aan Philip zal betalen tot Lichtmis over een jaar de som van 14i
gld."min eenen stoetter gefalueert geit."

fol.104vo 16 jan.1555
Goessen Aertszn.van Best verkoopt aan Reyner van den Ravenacker 
een cijns van 31 st.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Aert van Otterdijck 2 de straat 
3 Gielis Donckers 4 Aert Scepers.

fol.105
Goessen mag deze 31 st.altijd lossen met 25 gld. 

fol.105
Jacop Aertszn.van Otterdijck belooft dat hij op Lichtmisdag a.s. 
aan Joerden Claeus en Thonis Goert Lenartszn.onder hen beiden de 
som van 106 gld.zal betalen.
Datum 30 januari 1555.
-N.B.Deze datum is doorgehaald en veranderd in:6 oktober 1557!-

fol.105vo 30 jan.1555 stilo brab.
Jan Joest van Roesvenne verkoopt aan Jenneke Joesten van Roesven- 
ne dr.tot behoef van haar knd.:
-een stuk land (leengoed) met een huis daarop staande int dorp
1 Jan Joesten Ysbouts 2 Jan Maes Daniels 3-4 de weg.
Jan voorn.bekent inzake deze erfenis,van Jan Daemen Drieszn.de 
som van 116 gld.ontvangen te hebben;dat was in de tijd dat Jan de 
verkoper voorn.met zijn vrouw nog "in vollen bedde saeten."
Jan belooft alsnog dat hij Melissen zijn zoon als hij mondig zal zijn, 
aan deze erfenis zal vesten en vertijden.

fol.105vo,106
Jenneke Joesten dr.van Roesvenne met haar mbr.verkoopt aan Melis 
Jan Joesten van Roesvenne een cijns van 4 gld.9 st.op Lichtmisdag 
uit:
-een stuk land int dorp 1 Jan Joesten Ysbouts etc.(zie vorige acte) 

fol.106
Jan Willem Heymkens heeft"versteecken Dirck D....  van zijnen thoen
met een leste vonnis."
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IOl.106,106vo 30 jan. 1555
Anthonis Jan Mennen en Dirck Jan Vrancken verkopen aan Hr.Henrick 
van Brey vicarius tot Asten,een cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit: 
-een huis,hof en land aan Voerseldonck 1 Aert Vervoert 2 de straat 
3 Thijs van den Bergh 4 de straat.
-een huis,hof en land aan den Dijck 1 de gemeynt 2 Peter Ceelen
3 Aert Jacops 4 Goort van Bussel.

fol.106vo 30 jan. 1555
Hr.Henrick van Brey belooft dat Anthonis en Dirck mogen lossen
met 50 gld.

fol.107
Jan Joest Heynen verkoopt aan Anna Mathijs sGroeten huisvrouw:
-een stuk groese tot Omel 1 Willem die Groet 2 Gerit Snijers e. a. 
-een erfweg gaande door het 0.V.Vrouwen-eeusel tot de voorn.groes.

fol.107
Jan Joest Heynen belooft aan Anna voorn.dat hij alle commer uit de
ze groese gaande,vier jaar lang voor haar betalen zal zodat zij 
daarvan onbelast zal blijven.

fol.107vo 30 jan.1555 stilo brab.
Marchelis Janszn.van de Goer verkoopt aan Lenart Marchelis Maes 
een erf brief van 20 st.Deze brief had indertijd Gerit Joesten van 
de Goer in 1549 aan Marchelis voorn.opgedragen gehad.

fol.107vo 30 jan.1555
Pauwel Philips Goortszn.verkoopt aan Peter Joesten Verrijt en Wil
lem zijn broer, een jaarl.cijns zoals de verkoper die in erfwisseling 
aangekomen was van wege zijn moeder;die cijns moest volgens de brief 
daarvan jaarlijks betaald v/orden door de weduwe van Glaes van Ot- 
terdijck.

fol.108
Op het verzoek door Jan Melis Lobkens c. s.gedaan,hebben v/ij sche
penen gewezen voor recht ......
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fol.108 30 jan . 1555
Jan Melis Lobkens c.s.heeft getaxeerd zekere kosten door de he
ren schepenen gedaan zijnde,overgegeven en begeert voor die kos
ten tot zijn recht te komen.

fol.108 
Aert Fr£
Jan Heneszn.de heren schepenen zou manen

nAert Franckenzn.Vervoert heeft veringd dat de schout inzake Jan

fol.108vo 30 jan.1555
Willem Danielszn.van den Eynde heeft gerechtelijk laten lezen ze
kere schepenen gelof te-brief op Joest zijn broeder .Willem heeft 
schade en interest van 1 mud rog daar Joest voorsr.voor geloofd 
had te betalen aan Jans Verrijt en Peter Verrijt zodat Willems goe
deren daarvan onbelast zouden blijven.Willem begeert nu de schout 
de schepenen zal manen over die 1 mud rog.

f o l .108vo,109 31 jan.1555 stilo brab.
Peter Theeus Mauwers met Katharina zijn vrouw,-"Katelijn Scalvogels 
met haar",deze tekst was doorgehaald-,verkopen aan Michiel Janszn 
van de Cruys:
-een half lopense land in de Steegen 1 Huybert Cuypers 2 de ver
koper.

fol.109 31 jan.1555
Michiel Janszn.van de Cruys belooft dat Peter Theeus of zijn vrouw
altijd dat i lopense land mogen lossen met 50 gld.

fol.109,109vo 31 jan.
Michiel Janszn.van de Cruys verkoopt aan Henrick Janszn.een jaarl 
pacht van I vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad in de Stegen 1 Heer Marten Hoerckmans
2 Severijn Janszn.van Boeschot 3 de straat 4 Hr.Marten voorn.

f o l .1 09vo
Henrick Janszn.belooft dat Michiel die 9 vaten rog met 25 gld. 
mag lossen.

fol.109vo,110 31 jan 1555
Thomas Henrick Heynen verkoopt aan Jut Marchelis Claes huisvrouw
een jaarl.pacht van 8 vaten rog op Lichtmisdag uit:

69



-een huis,hof,hofstad,land en zand te Omel 1 Willem Janszn.sGroe- 
ten 2 Gerit van de Goer 3 de straat 4 Willem Vereycken.

fol. 110
Jutt voorn.met mbr.belooft dat 'Thomas Heynen die 8 vaten altijd 
mag lossen met 30 karolus gld.

fol.1 1 0,1 10vo
Jan Andries Smolders verkoopt aan Dirck Janszn.sGroeten:
-een stuk land int Roet 1 Heer van Asten 2 de straat 3 Thonis 
Jan Geritszn. 4 op den cruyswech.
Vrij behalve 3 vaten rog en de cijns van de grond.

fol.1 1 0vo 31 jan.1555
Bartholomeus Peterszn.van ’.ïerdingen verkoopt aan Peter Thoniszn. 
Verheeze:
-een stuk beempt,den hoeghen beempt 1-2 Jacop Daniels van Oerscot
3 Peter de koper 4 Lambert van Os.

fol.110vo,111 31 jan.1555
Jan Joest Heynen verkoopt aan Aerdt Vervoert:
-een huis,hof,hofstad,land en zand aan Voerseldonck 1 de straat
2 Henrick Spee 3 lenart Bottelmans 4 Henrick Spee.

fol.111 31 januari 1555
Jan Joest Heynen belooft aan Aerdt Vervoert als principaal-schul- 
denaar dat dezelfde Jan van nu tot Lichtmis over een jaar,zal 
kwijten en lossen 13 vaten rog die staande zijn in de erfenis wel
ke Jan voorn.aan Aerdt Vervoert verkocht had.
Indien Jan die 13 vaten niet lost van nu tot Lichtmisdag over een 
jaar,dan stelt Jan voor die 13 yaten,in handen van Aerdt Vervoort 
een beempt tot Asten.1 de gemeynt 2-3 Gerit van den Brant 4 de 
gemeynt.

fol.111
Alyt Francken ar.Vervoert met haar mbr.

fol.11vo 31 jan.1555
Mathijs Jan Heynenzn.belooft aan Jeronimus Henrick Jeronimuszn.als
principaal-schuldenaar op hem zelf en al zijn goederen dat hij nu
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van Sint Jansmisse over een jaar de som van 100 gld.zal betalen, 
verder zal Mathijs nog op die dag aan Jheronimus betalen de som 
van 31 gld.Indien hij aan Jeronimus op die dag niet betaalt, dan 
zal Mathijs gehouden zijn te betalen 4 mud en 1 vat rog en dat ie
der jaar,zolang hij de penn.niet betaald zal hebben.

fol.112 31 jan.1555
Dominicus Joesten Verrijt belooft dat hij jaarlijks aan Jenneke Dirck 
Scepers dr.vier peters zal betalen;dit geld was Goort Janszn.van 
Otterdijck jaarlijks schuldig aan Jenneke voorn.
Dominicus zal jaarlijks betalen zodat Goort daaraf onbelast zal 
blijven.

fol.112
Anthonis Jan Thielen belooft dat hij jaarlijks aan Jenneke Dirck 
Scepers dr.4 peeters zal betalen zoals Dominicus Joesten Verrijt 
die beloofd had te betalen voor Goort Janszn.van Otterdijck.Domi
nicus moet altijd onbelast ervan blijven.

fol.112,112vo 31 jan.1555
Goort Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Dominicus Joesten Verrijt: 
-een stuk beempt aan Voerseldonck 1 Henrick Spee 2-4 Sophie van 
den Y/inckel 3 Joost van den Winckel.

fol.112vo 31 jan. 1555
Bartholomeus Peterszn.van Werdingen belooft asn Peter Thoniszn. 
Verheeze dat Peter "altijt sijn beraet mach hebben" van een stuk 
beempt dat Peter voorn.van Bartholomeus gekocht heeft.
Mocht hem de koop berouwen dan zal hij altijd Bartholomeus een half 
jaar van tevoren opzeggen en dan zal Bartholomeus aan Peter Ver
heeze zijn penningen (te weten 31 gld.ervoor betaald) weer terug
geven.

fol. 11 3 9 okt.1555
Dirck Jan Jacopszn.,Aert Jan Jacopszn.,Jan Jan Jacopszn.die oud
ste,Jan Jan Jacopszn.die jongste,Henrick Jan Jacopszn.wettige 
broers nagelaten Henrick Jan Jacops ende hebben samen verkocht 
aan Hr.Jasper Aert Dirck Heynen:
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-een huis,hof,hofstad int dorp 1 Jan Tielen 2 Philip van den 
Bergh 3 Mathijs Jan (Gorrenzn.) 4 de straat. 

fol.113vo,114 13 feb.1555 stilo brab.
Jan Jacops verkoopt aan Katharina en Elisabeth wettige dochters 
Jr.Peters van Berckel en Juffr.Margriet zijn wettige vrouw,een 
cijns van 12 brab.gld. (schat en bede-vrij) uit:
-een huis en hof aan den Boss tot Asten
-een stuk land erbij 1 erfgen.Henrick sJonckers 2 Willem Berckers 
e.a. 3 een weg 4 Aert sBerckers.
De verkoper zal jaarlijks die 12 gld.betalen,zolang als iemand 
van die 2 zusters nog leeft.
Zijn ze beiden dood,dan is Jan niet meer verplicht (verobligeert) 
die cijns van 12 gld.nog langer te betalen.

fol.114
Op 28 januari heeft Peter van Berckel wel en wettelijk voor Jan 
Jacops en Adriaen Deenen gerekend tegen Jr.Jan van Greven'oroek 
aangaande het goed dat Peeter v.Berckel van Jan Jacops gekocht 
heeft gehad.Jan Jacops bekent betaald te zijn.

fol.114 28 jan.
Mathijs Jan Heynen belooft als principaal-schuldenaar dat hij nu 
te Lichtmisdag a.s.aan Cornelis Janszn.Verrijt de so:n van £5 kars. 
gld. en daarbij nog 3 mud rog zal betalen.

fol.114vo
Jan Vernebben verkoopt arm Frans Goessens van Otterdijck een jaarl 
cijns van 2 gld. 5 st .alle jaar op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad met toebehoren tot Omel 1 Jan van Heest
2 Philip sBerckers 3 de straat 4 het gemeyn broeck.
Testes Lenart Bottelmans en Peter Vereynseldonck als schepenen.

fol.1 14vo, 115
Frans voorn.met Aerdt zijn mbr.belooft dat Jan die cijns altijd mag 
lossen met 40 gld.

fol. 115
Peeter die Sluyter verkoopt aan Gerit Martens alzulk versterf als 
hem van Laureynsen Engelen is aangekomen.
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fol.115 1 feb.1555 stilo brab.
Frans Thijs Cornellszn.verkoopt aan Peter Joesten Verrijt een erf
pacht van 14 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een schepenbrief vermeldend 16 vaten rog.
Deze vaten is men jaarlijks schuldig te gelden(aan Gheenen Dijck) 
aan de erfgenamen van Willeken Willen.
Frans de verkoper heeft op 14 vaten vertegen tot behoef van Peter 
de koper.

fol. 115
Het aflossen ervan mag met 50 gld.,tenminste als men met Kerstmis 
opzegt,om met Lichtmis te betalen.

fol.115vo
Jacop van den Mo el en dijck man van Elisabeth, nagelaten weduwe van 
Anthonis Laureyns Roefs (met Lauwreyns Roefs als mbr.van Elisa
beth) met verder Aelbert,Beatrix en Josina alle wettige knd.Tho- 
nissen en Elisabeth voorn.maken voor ons schepenen een erfdeling.
A De 3 voorsr.kinderen krijgen 75 gld.uit een erfbrief van 100 
gld.staande ten laste van Jan Lucas.
B Elisabeth als moeder van de 3 knd.kreeg 25 gld.uit dezelfde 
brief alwaar de knd.75 gld.uithebben.

fol.116,116vo 13 feb.1555 stilo brab.
Jan Dircks van Ruth verkoopt aan Hr.Henrick van Brey vicarius 
der kerk van Asten:
-Een erfbrief van 9 gld.Deze 9 gld.had Thomas Wouter Loyen inder
tijd verkocht gehad aan Jan van Rut met brieven uit Helmond d.d.
10 maart 1551•
-Een erfbrief van 3 gld.,welke Willem van Rijt aan Jan verkocht 
had met brieven uit Helmond,ook van 10 maart 1551.
-Een halve erfbrief van 5 gld.welke indertijd Jan Thonis van Otter 
dijck opgedragen had aan Gerit Aertszn.van Brey met brieven uit 
Lierop d.d.18 feb.1544.
-Een halve erfbrief van een peter (18 st.het stuk) welke Feeter 
Dirck Aleit Ceelen zoon erfelijk had opgedragen aan Heer Jan van 
Venne priester,met schepenbrief uit Lierop d%d.21 feb.15(09).
Jan de verkoper heeft vertegen op al die erfbrieven.
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fol.116vo,117 13 feb.1555
Peeter die Sluyter verkoopt aan (ierit hartens alzulk versterf 
als Peter van Lauwreynse Engelen aangestorven was,behalve dat 
de verkoper Peter in deze reserveert het vierde deel "van het 
oeft van twe peerboemen daer staende,te weetene den soet peer- 
boem ende den nu(wet) peerboem ende dat onder conditie oft Ge- 
ridt ofte zijne erfgenaemen het voirsr.erffenisse daer die peer
boem opstaen vercofte,soe sal die vercoper altit van het vierden 
deel van den ooeft van den peeren onbelast ende onthaeven wesen".

fol.117
Gerart Martens belooft als principaal-schuldenaar dat hij nu tot 
Lichtmisdag a.s.geven en betalen zal de som van 21 gld.

fol.117vo 14 feb.1555 stilo brab.
Gielis Danielszn.van den Eynde bekent van Jan Prancken 40 gld. 
ontvangen te hebben;deze 40 gld.stonden in zeker erfenis tot Lies 
sel die Frans Emonts daarop gewonnen had van Willem Danielszn. 
zijn broeder en die V/illem aan Gielis opgedragen en overgegeven 
had.Gielis scheldt mits deze Jan voorn.van deze 40 gld.kwijt en 
verklaart geheel betaald te zijn.

fol.117vo,113
Jan Joestenzn.van Roesvenne met knd.en Goert van Bussel als mbr. 
van die knd.verkoopt aan Aerdt Peter Emonts;
-een stuk land,die Craenenbraeck te Asten 1 Jan Joesten Ysbouts
2 een weg 3 Jan Joes-ten Ysbouts.
Vrij behalve hieruit jaarlijks 5 vaten rog te gelden.

fol.118,118vo 14 feb. 1555
Jafi Henrick Deynen belooft als principaal-schuldenaar aan Dirck 
Peters van Werdingen dat Jan jaarlijks 6 hoersgld.aan Jan Berck- 
mans van Wert betalen zal.
Voor deze 6 gld.stonden Dorcks voorn.goederen als weerpand;Jan 
Deynen zal die 6 gld. jaarlijks betalen, zodat Dirk en zijn goederen 
onbelast blijven.
-Item nog belooft Jan aan Dirck dat hij (Jan) jaarlijks 9 vaten rog 
zal betalen waarbij het malder is staande aan I Jat hijs Jan Heynen en 
ce 3 vaten aan Hr.Henrick van Brey vicarius dezer kerk van Asten.
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xltem nog zal Jan jaarlijks 1 brab.gld.betalen staande aan Heer 
Henrick voorn.
-N.B.Hieruit blijkt dat 1 raalder gelijk is aan 6 vaten rog,want 
1 malder +3 vaten=9 vaten.-

fol.118vo 12 feb .1555
Jacop Janszn.Verrijt verkoopt aan Willem zijn wettige broer alzulk 
aandeel, als hem ten deel gevallen is van een halve schuur met de 
grond daarop staande en met het land tot Omel 1 Mathijs Henricks 
erfgen. 2 Anthonis Janszn.Verrijt 3 de straat.

fol.118vo 12 feb . 1555
Y/illem Janszn.Verrijt belooft aan Jacop zijn broer te Lichtmis a.s.
70 brab.gld.te betalen.

fol . 119 29 maart 1554
Heylken Maes Willems dr.en weduwe van Jan Cornelis Roefs met mbr.
verkoopt aan Goort Willems:
-een huis,hof,hofstad int dorp 1 Deintkent 2 Johanna weduwe wil- 
ner Frans Peter Emonts 3 Cornelis van Panheel 4 Jan Cornelis 
Roefs erfgen.
-"enen vreyen wech oft vuytganck" over de erfven der erfgenaemen 
Jan Corneliszn.voorn.

fol.119 8 feb.1555 stilo busc.
Jaspar Aert Dirck Heynen priester,verkoopt aan Goert Daniel ïïil- 
lemszn.van den Eynde een jaarl.en erf.cijns van 32^ st.die te los
sen staat met 25 rijnsgld.aan Philip den vorster te Asten,met de 
brief daarvan zijnde en staande in:
-een huis en hofstad int dorp 1 Jan Tielen 2 de straat.

fol.1 1 9vo 4 maart 1555 stilo brab.
Peter Janszn.van Reest verkoopt aan Jan Janszn.van de Goer een 
erfelijke pacht van 9 vaten rog op Lichtmis uit:
-een stuk land,den Stockecker 1 Jan Lemmens 2 Henrick Janszn.van 
den Eynde 3-4 de weg.
verder uit al zijn goederen hebbend en verkrijgend, 

fol.1 19vo
Jan voorn.belooft dat Peter die 9 vaten mag lossen met 30 gld.
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fol.120 4 maart 1555
Ghevart sBruystenszn.van den Zeylberch verkoopt aan Jan Jacops 
4 mud erfrog met 3 achterstallige verschenen pachten met een erf
brief daarover die men jaarlijks geldt uit:
-een hoeve aan den Dijck.
De schepenbrief is van 28 april 1524.

fol.120,120vo 4 maart 15 5 5
Ji'archelis Peeter Jan Willems verkoopt aan Philip sBerckers en 
Aerdt Willems van de Camp als provisors der tafel van de h.geest 
en tot behoef van die tafel,een jaarlijkse en erfelijke cijns van 
15 st.op Lichtmisdag uit:
-e n huis,hof en hofstad 1 Bonaventura Verweyden 2 Willem Peters
zn.van den .'..eer 3 Aeifrdt den smet 4 de straat.

fol.120vo
De voornoemde provisors beloven dst Marchelis die 15 st.mag los-

Osen metwrijnsgld.
-'et Kerstmis op te zeg.~en als men met Lichtmis wil lossen,mede be 
talend alle achterstallige pachten als die er zijn.

fol.120vo 4 maart 1555
Jan Anthonis van de Cruys verkoopt aan Michiel zijn zoon,een jaar
lijkse pacht van 2 mud rog met de brieven daaraf d.d. 12 nov.15 3 1.

fol. 121
Henrick 3aeten als gemachtigde van Hr.Jan Heynen heeft "verstee
cken" Mathijs Janszn.Heynen met een "laatate vonnis van zijn ver- 
antwordt."

-nog heeft Philips Janszn.van Boeschot "versteecken" Jacop zijn 
zr/ager.

-nog heeft Joest van Colbraeken "versteecken" Katharina Dircks 
Claes.......

-nog heeft Aert Francken Vervoert "versteecken" Jan Melis Lobkens
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fol. 121
...... ter executie soude setten,eet ......
anno 1556 den 20ste mei.

fol.121 4 maart 1555 stilo brab.
"-Goert Pauwels van Duppen heeft gerichtelycken geoptineert enen 
vonnisbrief als ten achter weesen van drie achterstelle pachten 
op die guedens Dircken die Vos.elcke pacht van een mud rogge,fa
cit tsamen drie mudde ut in lettris.
Datum 1555 den 4ste marty etilo brab.-"

fol. 121
Joest Vrients heeft gerechtelijk verzocht inzake Gerit van Brey; 
hij vraagt om een laatste vonnis.

fol.1 2 1vo 29 april 1556
Peeter Jan (Theus) bekent door Jan Verhijnert betaald te zijn inza 
ke de koop van zeker erfenis,genaamd die Hijnart zoals die Peeter 
aan Jan verkocht had.
-Pro anno XVc LVI scabini.-

fol.1 2 1vo 29 april 1556
Jan Verhijnaert verkoopt aan Aerdt Jan Sanders tot zijn tochte en 
Aerdt zijn zoon ter erfelijkheid,een jaarl.en erfel.cijns van 7 va
ten rog op Lichtmisda:':- uit:
-een huis,hof en hofstad op die Hynart 1 den Fersoensbeempt 2 de 
gemeynt 3 Joest van Houbraeken 4 de gemeynt.

fol. 122 29 april 1556
Aert Jan Sanders belooft dat Jan Verhynart die 7 "loepense" rog
altijd mag lossen met 20 gld.

fol. 122
-Thomas Janszn.van Geldrop is verschenen op 4 maart 1555 stilo 
busc.-en ook nog verschenen op 29 april 1556.

fol.1 2 2,122vo 29 april 1556
Philip,Jan,Gelden en Severijn wettige zonen van Jan van Soeschot 
met Jacop van de Cruys als man van Beeleken zijn vrouw wettige dr 
Jans voorn.hebben samen verkocht aan Lenart Janszn.van Soeschot
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hun broer,, alzulk deel als hen in erfdeling vanwege Margriet Coe- 
len na haar dood ten deel is gevallen,alles volgens zekere schei- 
dingsbrieven d.d.26 sep.1554,los en vrij behalve 4 vaten rog aan 
de kapel van Omel te gelden en 3 vaten aan de kerk van Deurne en 
een malder rog dat Jan van Boeschot daarin gevest had aan Aert 
sBerckers en de grondcijns van de Heer.

fol.122vo 29 april 1556
Voor ons zijn verschenen alle wettige knd.van Jan van Boeschot ver
wekt bij Anthonia zijn vrouw,ze hebben alle erfgoederen van Jan hun 
vader samen gedeeld,dat geschiedde op 29 mei 15 5 4.
A Philip Janszn.van Boeschot kreeg:
-een stuk land,den Camp 1 Thomas van de Cruys 2 Jan van Boeschot 
zijn vader 3 het groot Broeck 4 de straat.
-een stuk groese,het Haeverlant 1 de straat 2 erfenis Jan van'Boe
schot 3 het convent van Bynderen 4 Lenart als mede-deler.
-een stuk heytvelt 1 convent van Bynderen 2-3 Gelden en Jacop me- 
de-deelders 4 Jan van Boeschot.
Uit deze erfenis moet Philip jaarlijks betalen:4 vaten rog tot Hel
mond, 10 st.ten Bossche en zijn aandeel van 10 st.aan Mr.Dirck den 
custer en verder zijn deel in de cijnzen van de gronden.
B Jan Janszn.van Boeschot kreeg:
-een stuk land ter plaatse tot Boeschot 1 Lenart mede-deler 2 Gel
den ook med. 3 Laureyns Roefs 4 Thomas van de Cruys.
-een stuk heytvelt 1 Lenart m.d. 2-3 Jacop Janszn.Verrijt 4 Gelden 
mede-a.
-een stuk groese,gelegen aan den Boss 1 Aert sBerckers 2 Aert van 
den Synde 3 de gemeijnen dijck 4 erf gen.Mathijs Willekens.
Uit deze erfenissen moet Jan jaarlijks betalen:4 vaten rog tot Hel
mond, 10 st.ten Bossche,zijn aandeel van 10 st.en zijn aandeel in de 
cijnzen van de gronden.
C Lenart Janszn.van Boeschot kreeg:
-een stuk land ter plaatse tot Boeschot 1 Jan m.d. 2 Se ve rijn m.d. 
Laureyns Roefs 4 Thomas van de Cruys.
-een stuk heytvelt 1 Thomas van de Cruys 2 Jan m.d. 3 Severijn m.d. 
Jacop Janszn.Verrijt.
-een stuk groese ook tot Boeschot 1 de straat 2 Jan van Boeschot
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3 Philip m.d. 4 Jacop ook m.d.
Hieruit moet Lenart jaarlijks betalen:4 vaten tot Helmond, 10 st. 
ten Bossche,zijn aandeel van 10 st.en zijn deel van de cijnzen.
D Gelden Janszn.van Boeschot kreeg:
-een stuk land aan Boeschot 1 Jan m.d. 2 Jacop ook m.d. 3 Jan van 
Boeschot 4 Jan Janszn.van Boeschot.
-een stuk groese 1 de straat 2 Jan van Boeschot 3 Severijn m.d.
4 Jacop m.d.
Hieruit moet Gelden jaarlijks betalen:4 vaten rog tot Helmond, 10 
st.ten Bossche,zijn aandeel van 10 st.en zijn deel in de cijnzen 
van de gronden.
E Severijn Janszn.van Boeschot kreeg:
-een stuk land tot Boescot 1 convent van Bynderen 2 Lenart m.d.
3 Laureyns Roefs 4 Thomas van de Cruys.
-een stuk heytvelt 1 Thomas van de Cruys 2 Gelden m.d. 3 Jacop m.d.
4 Lenart m.d.
-een stuk groese 1 de straat 2 Jan van Boeschot 3 Thomas van de 
Cruys 4 Gelden m.d.
Hieruit moet Severijn van Boeschot jaarlijks betalen:4 vaten rog tot 
Helmond, 10 st.ten Bossche,zijn aandeel in 10 st.en zijn deel van de 
cijnzen.

I Jacop van de Cruys als man van Beelcken wett.dr.van Jan van 
Boescot kreeg:
-een stuk land tot Boescot 1 Jan van Boescot 2 Gelden m.d. 3 Lau
reyns Roefs 4 Thomas van de Cruys.
-een stuk heytvelt 1 convent van Bynderen 2 Severijn m.d. 3 Thomas 
van de Cruys 4 Philip m.d.
-een stuk groese 1 de straat 2 Jan van Boescot 3 Gelden m.d. 4 
Lenart m.d.
Jacop van de Cruys moet hieruit jaarlijks betalen:4 vaten rog tot 
Helmond, 10 st. ten . Bossche, zijn aandeel in 10 st.en zijn deel in de 
cijnzen.

fol.124vo 29 april 1556
Gelden Janszn.van Boescot verkoopt aan Jacop van de Cruys:
-een stuk land tot Boescot 1 Jan Janszn.v.Boescot 2 de koper 3 
Laureyns Roeffs 4 Thomas van de Cruys.



Onbelast behalve een weg die daarover gaat,voor degenen die recht 
daarop hebben.

fol.124vo,125 29 april 1556
Jacop van de Cruys verkoopt aan Gelden Janszn.van Boescot een er-
fel.pacht van 14 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk land tot Boescot 1 Jan Janszn.van Boescot 2 Jan van Boes 
cot de vader 3 Thomas van de Sruys 4 Laureyns Roeffs.
-een stuk groese 1 de straat 2 Jan van Boescot 3 Lenart van Boes
cot 4 Gelden van Boescot.

fol.125
Gelden belooft dat Jacop die 14 vaten rog mag aflossen met 40 
rijnsgld.

fol.125 29 april 1556
Jan Janszn.van Boescot verkoopt aan Philip Janszn.van Boescot een
cijns van 3  ̂vaten rog uit:
-een stuk groese aan den Boss 1 de dijck 2 Aert Berckers 3 Aert 
van den Synde 4 Ivlathijs Jan Henrickszn.

fol.125vo 29 april 1556
Dirck die Vos heeft gerichtelycken versocht aen den schoutet 

dat hij den heeren scepenen maenen aangesyen Goert Pauwelzn.van 
Duppen hem heeft doen bij den heere insetten in zekere opgewonnen 
gueden daerop hij procedeert als gemechtickt ofte die selfte Goert 
als dan nyet nae recht behoieren zall visie ofte copye te doen 
blijcken ofte wittelycken te thoenen dat hij dyes mechtich was.
Die scpenen daerop gemaent sijnde hebben gev/eesen voier recht dat 
Goert voirsr.gehouden ende verboinden zall weesen volcoemen procu 
ratie te thoenen van den gheenen die jaerlyxse rente toe souden 
behoeren ende dat voir ende eer hij met sijnen begostenen procedue- 
ren veerder procedepren zall soe rechte is"-

fol.125vo 29 april 1556
Katharine c.s.en Joest van Houbraeken hebben een verschil.
Partijen moeten tot een dag komen om met elkaar te rekenen.
Die dag wordt gesteld op Sinte Servaesavond.
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fol.126 29 april 1556
Willem Danielszn. van den Eynde heeft gerechtelijk "versteecken 
met een leste vonnis^inzake Heilwig nagelaten weduwe Joesten Da
niels "van haar verantwoordt van diverse aenspraecken."
Verder worden genoemd Peter Verrijt en Goert Cornelis van Bussel.

fol.126 29 april 1556
Lenart Janszn.van Boeschot verkoopt aan Michiel Janszn.van de 
Cruys een jaarl.pacht van 9 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad tot Omel 1 Peeter van Reest 2 Bruysten 
Philips erfgenamen 3 de straat 4 het Laarbroeck.

fol.126
Michiel Janszn.van de Cruys belooft dat Lenart die 9 vaten mag 
lossen met 25 rijnsgld.

fol.126vo 29 april 1556
Jacop van de Cruys en Severijn van Boeschot beloven elk voor hun 
beiden aan Philip Janszn.van Boeschot de som van 7 rijnsgld.nu tot 
Lichtmis a.s.te zullen betalen.

fol.126vo 29 april 1556
De schepenen,kerkmeesters en eensdeels de gemeyne naburen van As
ten maken machtig en geven procuratie aan Peeter Vereynseldonck 
en Goert Danielszn.van den Eynden om voor hen te ontvangen alzulk 
als in het voorleden jaar en nu nog gemaakt wordt aan de Peel en 
de moeren.Peter en Goert zullen over deze ontvangst rekening en 
verantwoording moeten afleggen.

fol.126vo 20 mei 1556
Willem Jan Thonis Mennen belooft als schuldenaar-principaal dat 
hij tot Lichtmis a.s.aan Heer Hendrick van den (Goer) 19 vaten rog 
zal betalen;daarna ook nog 10 gld.en 2z st.

fol.127 20 mei 1556
Prans Wouter Loeyen belooft nu tot Lichtmis a.s.aan Anthonis Wil
lem Heymkens 6 gld.te betalen en met Lichtmis over een jaar ook 
nog 106 gld.

fol.127 20 mei 1556
Marchelis Aertszn.van den Eynde verkoopt aan aan de jonghe Jan



Tielen:
-een stuk land aan de Pass 1 Reyner die Sneyer 2 Peterke Smolders
3 de Heer van Asten 4 een weg. 
fol.127,127vo
Frans ..outer Loeyen belooft dat hij van Lichtmis a.s.over twee 
jaar aan Henrick Jacops 118 gld.zal betalen;verder nog 39 gld.en 
33 vaten rog.

fol.127vo
Anthonis Willem Heymkens verklaart door Henrick Jacops betaald te 
zijn met 100 gld.

fol.127vo
Willen Jan Anthonis Mennen belooft dat iwj Jan Aerts van Otterdijck 
inzake zekere gelofte ontlast zal blijven.

fol.128 3 juni 1556
Willem Hans Hermans belooft met Lichtmis a.s.de som van 59 rijns-
gld.en 3 st.aan Willem Willem sBerckers te zullen betalen.

fol.128
Thomas Janszn.van Gel drop compareert op 3 juni 1556 inzake Ivlarche 
lis Heylkens en Henrick (Brambers).

fol.128
Anno 1556 bekent Jan Andrieszn.van den Zeylberch ontvangen te heb 
ben in de naam van Mathijs Jan Heynen de som van 40 gld.en dat we
gens zekere kosten en verlopen pachten volgens een uitspraak daar 
over.

fol.12Svo 27 aug.1556
Aert Henricks van Elsbroeck belooft aan Dirck Verschueren met
Lichtmis over een jaor de som van 13 gld.te betalen.

fol.128vo 27 aug.1556
Mathijs Meliszn.Verleynsdonck belooft met Lichtmis over een jaar 
aan Marike cr.Cornelis van Hoevele de som van 25 gld.te betalen, 
met nog 3 vaten rog en te Lichtmis a.s.ook 8 vaten rog.
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fol.128vo
V/ibrort Jan Theus bekent dat hij van Bonaventura Verweyden heeft 
gehuurd een weg om te mogen varen en drijven over Bonaventura1 s 
erf te Asten gelegen aan Heeseryxs veen en den Appart en dat niet 
langer als dat Bonaventura believen zal,alsdan is die huring uit.

fol.129 27 aug.1556
Marchelis Aertszn.van den Eynde heeft in "volder vierschaeren be
kent ende geleden dat hij Thomassen Janszn.sijn pachten niet en wil 
betalen ende Thomas voorsr.heeft Marchelis die selve pacht die hij 
hem noch schuldich is gereserveert tot eedt dewelcke Thomas seyde 
dat die pachten waeren van 50 gld.belopende tsamen-hiervan was 
13 gld.4 st.op betaelt.-"

fol.129 26 aug.1556
Een proces tussen Jan van de Ghevere aanlegger en Dirck Janszn. 
van de Cruys als verweerder inzake 16 vaten rog erfpacht,die Jan 
van de Cruys aan Heer Marten Horckmans verkocht heeft en Ivïichiel 
(zoon van Jan) uitgegeven heeft voor een onderpand inzake 12 va
ten rog in kwestie.

fol.129vo 26 aug.1556
Een proces tussen Christine dr.Mathijs Cornelis en Dirck Kye(n)ens.
Dirck moet betalen en Christina heeft de eed gedaan op 20 sept.1556

fol.129vo 27 aug.1556
Willem Jan Anthonis Mennen en Anna wettige dr.Goessen van Otter- 
dijck met Jan Aertszn van Otterdijck als haar mbr.verkopen aan Uichiel 
Janszn.van de Cruys:
-een stuk groesveld van 4 lopense in die Papendonck 1 Dirck Thijs 
Groeten 2-3 Frans van den Eergh 4 de verkoper.

fol.130 27 aug.1556
Michiel Janszn.van de Cruys verkoopt aan ï/illem Jan Anthonis ^en- 
nen en Anna dr.Goessen van Otterdijck een cijns van 5 gld.en 7i st. 
op Lichtmisdag uit:
-een groesveld (zie vorige akte.)
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Willem en Anna met haar mbr.beloven dat Llichiel van de Cruys 
met 110 gld.die cijns mag lossen.

fol.130,130VO 27 aug.1556

fol.130vo
Jan Aert Janszn.van Otterdijck belooft te betalen aan Dirck Hen- 
cks Janszn.met Lichtmis over een jaar 60 gld.en 3 taalder rog,ver- 
der nog met Lichtmis a.s.ook 3 malder rog.

fol.1 30vo 10 sept.1556
Alyt Prancken ér.Vervoert heeft Jan Melis Lobkens en .... Willem
Goertszn.met een laatste vonnis ....

fol.130vo 10 sept.1556
Kristina zal een eed doen voor de volle vierschaar,verder is 
Dirck Kynens door de schout gemaand.

fol. 131 10 sept.1556
Gielis van Kessel belooft aan Jan Jacops met Lichtmis a.s.30 gld. 
en 10 st.te zullen betalen,verder te Lichtmis over een jaar ook 
nog 30 gld.en 10 st.

fol. 131 10 sept.1556
Jan Jacops heeft aan Gielis van Kessel alzulk goed opgedragen als 
Gevart Bruystenszn.van den Zeylberch tegen de voorn.Gielis met 
vonnis en recht opgewonnen had;dit goed met alle brieven en rech
ten had Ghevart voorn.opgedragen gehad aan Jan Jacops zoals dat 
verder blijkt.
Jan voorn.reserveert echter dat hij in dat goed jaarlijks zal heffen 
en beuren 4 mud rog, 4 gld.en 4 st.volgens de betreffende koopbrie
ven daar over.

fol.1 3 1vo 10 sept.1556
Jan die custer verkoopt in rechte erfwisseling aan uan Jacops een 
brief van 2 gld.4 st.die Jan de custer jaarlijks geldende heeft uit: 
-een eusel geheten die Heel en gelegen aan den Dijck.

fol.13 1vo 10 sept.1556
Jan Jacops verkoopt eveneens in erfwisseling aan Jan die custer
een brief van 3 gld.Deze brief had Jan Jacops gekocht van Dirck
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Jan Jacops en had betrekking op een cijns uit een hoeve die Aert 
Philipzn.Verrijt gekocht had van Dirck voorn.en gelegen aan de Dijck.

fol.131vo,132 10 sept.1556
Geertrmit weduwe Ariaan Peeter Scerders met Jan Jacops haar mbr. 
heeft opgedragen aan Jenneke wett.dr.Ariaen voorn.:
-een stuk land int Roet in Snyerscamp,hetwelk Ariaen en Geertruyt 
samen gekocht hadden van Jan van den Hoeck.

fol.132
Jan Drieszn.van de Zeylberch als mbr.van Jenneken Ariaen Peter 
Scerders dr.met Gielis van Kessel enJoest Dirck Heynen verklaren 
dat van Ariaen Peter Scerders en Geertruy de langstlevende zou 
beuren de som van 3 gld.

fol.132,132vo 10 sept.1556
Gertruyt belooft dat zij aan Jenneke Ariaen Peter Scherders dr. /ô ld. 
zal geven zodra Gertruyt een stuk beempt achter Ostaden verkocht 
zal hebben;indien Geertruy bij haar leven de beempt niet verkoopt 
zullen Geertruys erfgenamen gehouden zijn die 10 gld.te betalen.

fol.132vo 10 sept.1556
Jan Maes tegen Jan Cornelis Sneyers een laatste vonnis.

fol.132vo 10 sept.1556
Dirck Pruymen en Elske zijn wettige dr.met Pauwel Boeesen haar mbr.
verkopen aan Cornelis Thijs Corneliszn.:
-een beempt te Doerne in die Booesen.

fol.132vo,133 10 sept.1556
Dirck Ceel Willems met al zijn wettige knd.verv/ekt bij Heylken 
Claeusen V/eltkens. dr.verkopen aan Reyner Ariaen ’.Vyechmoets:
-een stuk erf van 7 roeden min een vierdel roede,gelegen int dorp
1 de verkoper 2 de koper 3 de straat 4 Jacop Ceel ’.Villems e.a.

fol.133
Mathijs Jan Heynen belooft aan Ghevardt Peterszn.van den Berghe te 
Lichtmis over een jaar 30 gld.en 27 vaten rog te zullen betalen.
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fol.133VO
Op het verbaelycken( =mondelinge) verzoek van Peter Verrijt voor de 
schepenen gedaan over zijn recht tegen Anna van den Molendijck heb
ben de schepenen uitspraak gedaan.

fol.133vo,134 10 sept.1556
"-Allen den gheenen ende eenen yegelycken die deese onse openen 
letteren van certificatien zullen sijeen ofte hoieren leesen,zij 
kennelycken ende openbaer,dat op huyden datum des briefs voier 
ons scepenen der dingbancken van Asten hyer onder gescreven sijn 
gecompareert, die eerbaere manspersoenen daer toe van sheeren wee-] 
ghen gedacht ter instantien Meester Dircken Jooesten Andries soen 
deservituer der matriculsrijen van Asten te weetene:
Henrick Baeten ende Willem Jan sWitten soen ingesetenen tot Asten, 
ende hebben op hennen eeden daerop gedaen gethuygt geaffirmee.rt 
ende vercleert op zekere interrogatorien hen van weghen Mr.Dircks 
voirsr.in gescrifte voier gehouden zijnde ende ons scepenen van den 
selven Mr.Dircken insgelycks'oieck gelyck hyer nae nae volght en
de verclaert staeet.
In den iersten thuyghen Henrick ende V/illem dat die custer van As
ten te weetene Henrick Baeten altoes gehaeven ende gebueert heeft 
met vreydelycker possessien ter wijlen dat hij custer was,24 vaeten 
roggen ende dat over dertich jaeren ende meer op erffenisse nu 
toebehoerende Bruysten Jan Hermans.
Thuyghen alnoch wij scepenen hyer onder gescreeven dat wij anders 
nyet en weeten dan dat Meester Dirck voirg.op 3ruysten Jan Her- 
manssoen als gebruicker ende navolger der erff’enisse eertijts toe
behoerende sijnen vaeder^met recht ende soe verre geprocedeert 
heeft ter executien toe ende want dan gottelycken ende reedely- 
cken is der wairheyt getuygenisse te ghevenen bysundere als men 
daertoe behoirlycken versocht wordt,soe hebben wij scepenen van 
Asten:Jan Jacops,Jan Tielen,Bonaventura Verweyden,Aert van Otter
dijck met onse meede adherenten,hyer beneden van letteren certifi- 
catien gehanghen onsen gemeynen zegel op ons scependoms daertoe 
van Mr.Dircken voirsr.wettelycken toe versocht ende gebeeden. 
Gegeven int jaer ons sheeren XVc LVI op ten Xsten dach septimbris 
der maendt-"
-U.B.Deservitor is hij die een benificiant vervangt en b.v. zodoen
de inkomsten ontvangt uit een kosterij.
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Matricularieen of matricularijen zijn kosterijen.
Matricula=registre d'une église oü sont enscrits les clercs qui 
ont droit a une rémunération periodique.
-remuneration=beneficie.

Bertert Heyn Bertensoen belooft als principaal-schuldenaar te be-Jjeralen aan Marten Geel Ysboutszn.op Lichtmisdag a.s.over tweevde 
som van 25 gld.
Er is later ondergeschreven:
-Est publicatus dat de heeren Henrick Baten als gemechticht zal
richten aen den geloevere ofte zijne achtergelaeten (......den)
Actum 15 februari 1558 stilo van brabant.-

fol. 134vo 8 okt .1556
Henrick Laureyns Bollenzn.en Frans zijn broeder!verkopen aan Peter
Jan Theeuszn.:
-een huis,hof, hof stad met land daarbij gelegen in de Wolsbdch 1 
Wilbrort Jan Theeuszn.e.a . 2 Henrick Ghevarts 3 Peter van Hoeck
4 de straat
-een stuk land gelegen in die Waterstraet I Aert Peter Emontszn. 
e.a. 2-3 Willem die Bruyn e.a. 4 de weg.
-een stuk land 1 0.L.Vrouwenecker 2 Jan van den Hoeck 3-4 de weg. 
-een stuk land in die Haeseldonck 1 Aert Emonts 2 Willem die Bruyn
3 Henrick Vrients 4 de Aa.
Vrij behalve 4 mud rog en de cijns van de grond.

fol.135 3 okt .1556
Thomas Wouters verscheen tegen Marchelis van den Eynde.

Peter Verrijt heeft "versteecken" Jacop van den Cruys met een laat
ste vonnis....... . . verder Gielis ïymmermanszn.aan den 3oss van
zijn .......  etc.

de helft van:
-een huis,hof en hofstad met land op Voerseldonck 1 Aert van den
2 Dirck Joestenzn.van den Winckel 3 het gemeyn broeck 4 Aert van 
van den Bergh.

fol.134vo 24 sept .1556

fol.135
Marten Jan Martenszn.verkoopt aan

3 okt.1556 
Peter Jan Martens zijn broeder
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Vrij behalve 3 vaten rog en een halve cop en de cijns van de grond.

fol.1 35vo 8 okt.1556
Peter Jan Martens verkoopt aan Jan Joesten Heynen:
-een huis,hof en hofstad (hetzelfde als in vorige akte.)

fol. 136 8 okt.
Peter Jan Martens belooft dat hij aan Jan Joesten Heynen op Licht
mis a.s.zal betalen alle voorcommer en nadien zal Jan aan Peter 
die 12£ gld.betalen.

Aert Aertszn.van den Berghe belooft dat hij Dirck Verschueren en 
zijn goederen kosteloos zal houden van alzulke belofte van 100 
gld.die Dirck voorsr.voor Aert ten Bossche gedaan heeft aan de 
erfgenamen van Jan van den Wyel.

Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Anthonis Dirck Henryckszn.en Ja
cop zijn broer,een erfvveg breed zijnde 1 voet om te mogen varen en 
drijven over een akker geheten den Willichecker tot een stuk land 
toe geheten het Mauwerscht aan Anthonis voorn.gedeelte.

fol.1 3évo
Op 22 okt.1556 heeft Aert die Haen als gemachtigd van Jan Hen- 
rickx Roelofszn.van Milheeze "geoptineert" een vonnisbrief wegens 
zekere testament voor schepenen gepasseerd.

fol.1 36vo,137
Gezien het proces tussen Aert Peter Emonts en Andries Bullen we
gens zekere resterende pacht.
De scheoenen v/ijzen voor recht.Aert en Andries zullen met elkaar 
moeten gaan rekenen.

fol. 136 22 okt.1556

fol.1 36vo 22 okt.1556

fol.137
De schout heeft ook nog "versteecken" Jan van Lioersel met een 
laatste vonnis.
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fol.137 5 n o v . 1556
Jenneke Peters van den Moelendick dr.met Aert den Haen als haar 
mbr.heeft samen met twee van haar onmondige knd.(voor welke Goes- 
sen Peterszn.van den Moelendick gelooft) verkocht aan Henrick Spee: 
-een stuk land van 15 roeden in de Stegen 1 de koper 2 Anna van 
den Moelendick 3 de verkoper 4 Lauwreyns Roeffs.
De voorsr. verkopers zullen de koper toe staan om te varen en drij
ven tot voorn, erf enis indien zij daarvan door anderen van weer
houden zouden worden.

fol.137vo
Aert die Haen als gemachtigde van Jan Mr.Henrick Roelofszn.
—"waert gericht met vonnis ende recht aen een vierdeldeel van 
den sterfhuys metten toebehoirten daaraen gelegen,daer Roelof van 
Milheeze in bestorven is,gelegen: 1-2-3 Aert van Bussel 4 de straet 
Welcke aengerichte is geschyet uit crachte van scepenen letteren 
van testament d.d. 16 juli 1546;met v/elke aengerichte pande die 
voorn.Aert als gemechtich,voirt gevaeren is met recht nae der 
bancken van Asten met eenen pande te haelene op zijn onderpanden in 
zijn scepenbrief van testament begrepen staende,met eenen yegeli- 
cken sijnen verbodighen rechten ende genechten daertoe dienende, 
soe verre dan vonnis uit manis des rechters geleert heeft nae den 
clachten bij den voorn.Aerden gedaen weesende dat die Heer van den 
lande Aerden als gemechtigt sal vrijen ende weeren dat opgewonnen
pand.

fol!1 37vo
Op de laatste genechtsdag heeft 
die Vos van zijn verantwoorden.

22 okt|
verart Nouts "versteecken" Dirck

Anna Lucas heeft "versteecken" Henrick Scalvogels van !.

Jan Tielen tegen Jan Cornelis Snijers

Op 5 nov.hebben de partijen verzocht gemaand te v/orden.

Ze hebben vonnis doen stellen op 24 nov.1556.
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fol.133
De schepenen hebben gewezen voor recht dat de Heren aan Herman, 
als gemachtigde van zijn vader,rechten zullen volgens uitwijzen der 
pachtcedulle zoals dat recht is,datum 29 april 1556.

fol. 138 24 riov.%56
Op 24 nov.1556 heeft Peter Vereynseldonck geoptineert (geobtineert 
=verkregen) een vonnisbrief en is ten achter 5 verlopen pachten 
(alle jaren 3 gld.)

fol.138 24 nov.1556
Op het verzoek verbaliter (=mondeling) voor ons schepenen van de
ze bank gedaan door Mr.Dirck Joesten Andrieszn.als dienaar der 
matricularijen en kosterijen van Asten,hebben de schepenen gewezen 
voor recht dat Mr.Dirck voorsr.zal veilen en verkopen aan de 
hoogste koper,alzulke goederen zoals die Mr.Dirck tegen 3ruysten 
Hans Hermans met oude manieren van justitie en recht opgewonnen 
had.Ingeval de voorn.erfenis verkocht gaat worden en de penningen 
meer bedragen dan de aktie die Mr.Dirck daaropheeft,zal dat meer
dere altijd wezen tot profijt van de eigenaar wiens goederen ver
kocht worden.

fol.138vo 20 dec.1556 ■ '
Anna Jan Andries dr.met haar mbr.en Jan haar zoon gelovende voor 
zijn broeder "om de selven tervesten te brenghen als hij tot sijnen 
mundighen jaeren coemen zsll weesen",hebben verkocht aan Heyner 
Jan Andrieszn.:
-een huis,hof en hofstad met een akker daar het opstaat,in den 
’.Volsberch 1 Jacop V/illem sVroeyen 2 de straat 3 ï/illem Ffroeyen
4 de straat.
Vrij behalve een mud rog 3asrlijkse pacht en ce cijns van de grond.

fol.133vo,139 1 feb.1556 stilo brab.
Henrick Jan Stricken verkoopt aan Henrick Jan Jacops een erfpacht 
van 11 vaten rog op Lichtmisdag uit zijn kindsgedeelte dat hem is 
aangekomen en nog aankomen zal,onder conditie dat Henrick de ver
koper die 11 vaten rog jaarlijks aan Mathijs Jacop3 zal betalen.

fol.139 1 feb.1556 stilo brab.
Henrick Jan Jacops belooft dat Henrick Jan otric^en altijd die
11 vaten rog lossen mafe met 36 rijnsgla.

90



fol.139vo 1 feb.1556 stilo brab.
Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Jan Willem Deenen 
tot behoef van Claes zijn broeders-kinderen die hij wettelijk ver
wekt heeft bij Margriet Liarchelis Ysbouts dr.,een jaarlijkse cijns 
van 3sr gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk beempt aan die Voert 1 de gemeynt 2-3 Frans Janszn.van 
Os erfgen. 4 Willem Horckmans erfgen.e.a.

fol.139vo,140
Jan Willem Deenen belooft dat Jan Andries voorsr.die cijns van 
3? gld.mag lossen met 60 rijnsgld.

fol.140
Jan Jan Andrieszn.heeft aan Jan zijn vader beloofd dat hij de 
gld.die Jan zijn vader aan Jan Willem Deenen gevest heeft,jaarl. 
zo zal betalen dat Jan zijn vader daaraf onbelast zal blijven.

fol.140 1 feb.1556 stilo brab.
Aert Verbraeken belooft aan Marten Marchelis Ysbouts 40 gld.met
2 mud rog te betalen en dat van nu Lichtmis naastkomend over 2 
jaar.

fol.140vo 1 feb.1556 stilo brab.
Aert Aertszn.van den Berghe verkoopt aan Goeris Danielszn.van den 
Eynde een jaarl.pacht van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof, hof stad en een stuk land aan den Dijck 1-4 de ge
meynt 2-3 Mathijs Jan Heynen.

fol.140vo,141 1 feb.1556
Gregorius Danielszn.van den Eynde belooft dat Aert voorsr.die 
een mud mag lossen met 40 rijnsgld.

fol.141,141vo 1 feb.1556
Aert Aertszn.v-an den Berghe en Jan Andrieszn.van den Zeylberch 
hebben aan elkaar beloofd dat als Jan 3 dagen na Lichtmisdag 
komt en aan Aert voorsr.de som van 10 rijnsgld.geeft,Jan die zal 
aannemen en weer gebruiken voor zijn eigen erf,n.l.alzulke beempt 
die geheten is den Oemelsen beempt.
Deze beempt had Aert van Jan Andries voorcr.gekocht.De partijen
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verklaren verder dat er een jaarl.cijns van 3 rijnsgld. is die Aert 
voorsr. in dezelfde brieven van koop gevest had (zijnde die brief 
van 27 juni 1555) en waarin achterstallige pachten zijn die Aert 
nog moet betalen,dat die Jan aan de voorgenoemde 10 gld.zal korten.

fol.141vo 1 feb.1556 stilo brab.
Henrick Mathijs Verleynsdonck verkoopt aan Corstiaen Goert Smetszn.: 
-een stuk land aan den Vorckersboem te Asten 1-3 Jan Joosten 2 de 
straat 4 Willem Spee.
Vrij behalve de cijns van de grond en een weg die daar overgaat.

fol.142 1 feb.1556 stilo brab.
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Gelis Danielszn.van den Eynde 
een jaarl.cijns van 7 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad in den Wolsberch 1 de straat 2 Dirck Poir' 
ters 3 Ysbout Joosten 4 de straat.
-een stuk groese 1 Symon Jonckers 2 Willem Verdysseldonck 3 de 
Heer van Asten 4 Bonav.Verweyden.

fol.142
Gelis Danielszn.van den Eynde belooft dat Frans mag lossen met 
100 gld.

fol.102vo 10 feb.1556 stilo brab.
Hanrick Teeuwens met Dries en Berthold zijn zonen en verder Joe- 
chem als man van Jenneke mede voor de andere broers en zusters, 
allen knd.van Hanrick,verkopen aan Henrick Joost Mennen:
-een stuk euselveld int Lyelder 1 Willem die Bruyn 2 Liet ken van 
Rut 3 V/illem voorn. 4 Henrick Gheenen e.a.
Vrij behalve de cijns van de grond en jaarl.8 vaten rog daaruit te 
gelden.

fol.142vo
Henrick Joost Mennen belooft op Lichtmis a.s.de som van 65 gld. 
aan Henrick Teeuwens te zullen betalen.

fol.143 10 feb.1556 stilo brab.
Mercelis Aertszn.van den Eynde belooft dat hij binnen 14 dagen zal 
brengen tot Geldrop aan Henrick van Hunsel wonende tot Tongerloe,
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alzulke paarl.penningen en dat tot behoef van Thomas Janszn.
Over deze jaarl.penningen hadden Marcelis en Thomas ruzie gehad 
en hierover had Jan Jacops tussen partijen uitspraak gedaan.
"Als Marcelis binnen 14 dgn.henricken voorsr.nyet en brenght tot 
veste als voer,soe sal Merchelis Thomassen voorn.selven in persoen 
binnen 16 dagen voldoen nae den selven uitspraecken."

fol.143 10 feb.1556 stilo brab.
Frans Wouter Loeyen heeft bekend dat hij de schout van Asten Ber- 
nard van Doerne,de som van 140 gld.schuldig is;de betalingsdag is 
verstreken.

fol.143vo 10 feb.1556 stilo brab.
Op het verzoek door Mr.Dirck Joosten Andrieszn.gedaan in de naam 
van de rector der matricularijen van Asten aangaande I mud rog die 
de rectoren of hun voorgangers steeds gebeurd hebben uit zekere on
derpanden en goederen die Bruysten Jan Hermans tegenwoordig bezit
tend en gebruikend is,hebben wij schepenen rechtgesproken.
Bruysten voorn.moet aan de rector van de matricularijen en koster
ijen die 2 mud rog betalen,met alle achterstallige pachten erbij.

f ol. 143vo, 144- 25 feb. 1556 stilo brab.
Aert Vervoert verkoopt aan Aert Vereynseldonck:
-een huis,hof,hofstad en land,1 de straat 1 Henrick Spee 3 Lenart 
Bottelmans 4 Henrick Spee.
Die erfenis had Aert Vervoert gekocht gehad van Jan Joest Heynen 
met brieven d.d.31 jan.1555 stilo brab.

fol. 144 -het meeste van dit blad is blanco-

fol.144vo 10 feb.1556 stilo brab.
"-Jan Coelen heeft versteecken Jannen den Sceeper ofte Jan Yser- 
mans van sijnen verantworden met eenen lesten vonnis.

-Eodem heeft Joost Gerardtszn.van den Goer versteecken Gerarden 
van 3rey.

-Eodem heeft Jan Joest Tripmaekerszn.versteecken Henricken Wreyns 
Bollen.
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-Eodem heeft Reyner Wychmoets versteecken Heilen van Oss

fol.144vo 10 segt.1556 stilo brab.
Huybrecht van Roggel belooft dat hij met Lichtmis a.s.aan Henrick 
Janszn.de som van 25 gld.en 9 vaten rog zal betalen.

fol.144vo,144 | 10 feb. 1556 stilo brab.
Anthonis Janszn.van den Camp verkoopt met toestemming aran Henri- 
cken zijn moeder,aam Mathijs Janszn.van de Cruys een jaarl.erfpacht 
van 3 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad tot Omel 1 Luyt Coelen erfgen. 2 Peter 
Anthonis Mennen 3 Jan van Reest 4 de straat.

fol.144 A
Mathijs voorn.belooft dat Anthonis die 3 vaten rog zal mogen los
sen met 9 gld.

fol.144 A,144 Averso 10 feb.1556 stilo brab.
Willem Jan Anthonis Mennenzn.en Anna Goessens dr.van Otterdijck me 
Jan Aert szn. van Otterdijck als haar mbr. verkopen aan Dirck Mathijs 
zn.van den Synde:
-een stuk groese,die Papendonck 1 Mathijs sBruystens e.a. 2-3 Mi- 
chiel van de Cruys 4 Joost van den Winckel.

fol.144 Avo 10 feb.1556 stilo brab.
Huybrecht van Roggel belooft dat hij tot Lichtmisdag a.s.aan Hen
rick Janszn.28 gld.zal betalen.

fol.144 Avo,145 10 feb.1556 stilo brab-
Aert Willemszn.van de Camp en Philip Berckers als provisors en h. 
geestmrs.der tafel van de h.geest te Asten,bekennen ontvangen te 
hebben van de erfgenamen Mathijs Jan Groetenzn.de som van 25 gld. 
en dat tot behoef van de arme mensen te Asten.
De h.geestmeesters hebben die 25 gld.weer in handen gesteld van 
die erfgenamen,daarvoor verplichten zij zich om jaarlijks aan de h. 
geest een mander rog te geven zoals alles vermeld staat in een te 
tament van Mathijs voorn.Dit mander rog zullen ze zolang betalen 
tot de h.geestmrs.die 25 gld.weer teruggegeven hebben.
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fol.145
Mathijs Jan Heynen heeft beloofd om aan Cornelis Janszn.Verrijt op 
Lichtmis a.s.45 gld.te zullen betalen met nog 2 mud rog,zodoende 
is de "geloefte" tussen partijen gedaan,van nul en onwaarde.

fol.145
......  Anno 1558 stilo brab.10 maart,dat de Heren aan de erfge
namen van Lenart Bottelmans ......

fol.145vo 25 feb.1556
Gelden van Boeschot heeft "versteecken" Heynen den Haen met een 
laatste vonnis,aangaande 3 gld.betreffend een stuk groese dat den 
Haen gehuurd had van Gelden voorn.

Item de provisors v.d.h.geest te Asten hebben Marchelis van den 
Eynde "versteecken" van zijn " verantwordt."

Item Jan Baten tegen dezelfde Marchelis van den Eynde.

fol.145vo 17 dec.1556
Jan Henrick Verasdonck heeft beloofd dat hij Thomas Henrick Heynen
nu Lichtmis a.s.80 gld.zal betalen.
Verder belooft Jan nog dat hij Thomas binnen 14 dagen na deze,te 
's-Hertogenbosch vesten zal met 18 gld.jaarlijks,af te leggen met 
300 gld.
Testes Peter Vereynseldonck en Goort Danielszn.van den Eynde, 

fol.145vo
Op 25 feb.1556 stilo buscod.hebben Goort Willem Gortszn.en Thomas 
Jan Groetenzn."versteecken" Heylwich Heer Anthonis van de Camp dr. 
met een laatste vonnis.

fol. 146 25 feb.1556 stilo buscod.
Mathijs Meliszn.van den Boem verkoopt aan Frans Mathijszn.van den 
Berghe een malder rog jaarlijkse pacht met brieven d.d.25 juli 1429 
sprekend over 2 mud rog.Deze malder rogge had Mathijs eertijds toebe 
deeld gekregen.

fol.146,146vo,147
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Theeuwen Joestenzn.van den Eynde
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een jaarl.pacht van 2% mud rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad in de Wolsberch 1 de straat 2 Dirck Por- 
ters 3 Ysbout Joesten 4 de straat.
-een eusel 1 Sijmon Jonckers 2 Willem Verdijsseldonck 3 de Heer van 
Asten 4 Bonav.Verweyden.
-een stuk land,den Appart 1 Willem die Bruyn 2 Willem Verdijssel
donck 3 Bonav.Verweyden 4 Peter (Theeus)
-een stuk land,den Heesecker 1 Aert Emontszn. 2 Ysbout Joesten 3 
de weg 4 Bonav.Verweyden.
-een stuk land,(den Waeplenbraeck) 1 Jan van Hoeck 2 de Heer van 
Asten 3 Reyner die Snijer 4 Willem die Bruyn.
-een stuk land,die Rey 1 Jan van Hoeck 2 Meeus sKoexs 3 Dirck Wou
ters 4 Daniel Hermans.
In marge staat:deze losrente van 2i  mud rog heeft Jan Gielis ....
afgekweten.Actum 4 jan.1629

fol.147
Teeuwen Joesten van den Eynde belooft dat Frans deze 2g mud rog 
mag lossen met 100 gld.

fol.147
......  dat die Heren Reyner die Snijer met laatste vonnis........

fol.147vo 25 feb.1556 stilo brab.
Heden zijn voor ons schepenen der dingbank van Asten verschenen de 
eerbare manspersonen Bernard van Doeren en Philips van den Eerghe 
resp. scholtet en vorster der voorsr. bank en hebben gerechtelijk op 
hun eed die zij bij het aanvaarden van hun ambt afgelegd hebben,ge
tuigd en verklaard naar aanleiding van zekere ondervragingen hen 
vanwege Joest Gerartszn.van de Goor schriftelijk voorgehouden,be
treffend een arrestatie van Gerard van Brey.
De schout en vorster voorn.verklaren hierover dat Joest alhier in 
de hlaerlijkheid gerard van Brey heeft laten arresteren op de vierde 
of vijfde dag van februari 1556 stilo brab.
" Alsdoen Gerart den deurwerder met hem hadde gebrocht,welcke ar- 
restamente geschiede aengaende zekere costendie Gerard voorsr.ten 
huize van Joesten voorgen.verteert ende afgesproecken hevet gehadt 
als Joest vercleerden,ende soe heeft Gerard ter selver tijt sijn vor
ste vingheren geleeght op die roede daer aenen sweerende ende



sekerende dat hij Gerardt ten naesten genechtsdach wederomme inne 
soudt coemen in deze voorsr.bancken ende soude den gewijsden,ten 
eynde van den saeken voldoen ende is alsoe doer die uitgegaen ende 
gerelaxeert geweest ende want dan goddelyck ende redelyck is den 
waerheyt gethuigenisse te gheven."

fol.148 7 maart 1556 stilo buscod.
Peter Theus Mauwers verkoopt aan Dirck Mathijs Groetenzn.:
-een half lopense land in de Stegen 1 de koper 2-3-4 de verkoper.
Dit half lopense land zal de koper nu oogst naastkomend met de hal
ve schare mogen aanvaarden.

fol.148
Dirck voorn.belooft dat Peter Theus of zijn nakomelingen met 13 gld. 
mag lossen.Als Peter niet lost zal Dirck het halve lopense land 
met oogst daarna en de halve schare laten liggen;hij mag het echter 
niet braak laten liggen.

fol.148 - 7 maart 1556
Peter Mauwerts belooft dat hij dat half lopense land welk Dirck van 
hem heeft,niet lossen of kwijten zal binnen 4 jaren,hij belooft ver
der dat Dirck dat 4 jaar lang mag gebruiken en in bezit hebben.

fol.148vo,149,149vo,150 7 maart 1556 stilo buscod.
Voor ons schepenen is verschenen Elisabeth weduwe Joost Verdiessel- 
donck met haar mbr.en haar kinderen te weten:Peter en Jacop als wet
tige zonen,verder Jan Philips Berckers als man van Henrica zijn vrouw 
verder Jacop Danielszn.als man van Elisabeth en Anthonis Thomas van 
de Cruys als man van Jutte,zij allen mede sterk voor Michiels en 
Pauwels hun broeders en voor Joestken hun zuster allen absent,ze 
hebben samen gedeeld de goederen die door Joest Verdieseldonck zijn 
achtergelaten.

A Elisabeth de weduwe kreeg:
-een huis "dwelck een backhuys plach te sijnen metten hofstad daer
op staende omtrent groet een half lopense land" en gelegen aan die 
Diesseldonck,rondom erfenis der mededelers en met een eind komend 
aan de straat.
-dordalf lopenée land(=2l lopense) gelegen rondom in de erfenisse 
der mededelers,met aan het eind de hof.
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-drie lopense land in den ...eyecker 1 de mede^delers en verder 
de erfenis van Jan Driesen van den Zeylberch.
-twaalf lopense weiveld,half hooibeempt en half weiveld,geheten 
die Berckbeempt 1 Rutgher Huypkens e.a. 2-3 de mededelers 4 de Aa 
Er is verder in deze erfdeling besloten dat de voorn.mededelers 
voor Elisabeth zullen zetten en timmeren (zonder haar lasten) aan 
het voorn.huiske "een gebont met eenen overspronck" van af nu Sint 
Jansmisse a.s.over een jaar en ondertussen zullen zij als medede
lers gehouden zijn om Elisabeth voirsr."te doenen van den princi
pael huisinge op die Diesseldonck,daer zij haer beesteh,peerden en 
koeien zall eerlijcken moghen onderhouden ende hanteeren als sij ‘Bey
den. Soe hebben die voorsr.mededelers daarop helmelinge vertegen." 
Deze percelen van erven zal Elisabeth bezitten vrij en los van al
le commer.De voorsten moeten de' achtersten wegen om op hun erf 
te komen.

fol.149vo,150
B Peter,Jacop#Fauwel en Michiel als zonen en Jacop Daniels als 
man van Elisabeth,Jan Philip Berckers als man van Henricken,Antho
nis van de Cruys als man van Jutten en verder Joestken alle wetti
ge kinderen van Joest en Elisabeth kregen:
-een hoeve geheten die Diesseldonck te Asten met al haar toebehoren 
behalve de percelen van gronden die Elisabeth hun moeder,ten deel 
is gevallen met deze erfdeling.
Aan de mededelers zijn ook ten deel gevallen alle cijnzen,pachten, 
renten en profijten uit deze hoeve genaamd die Diesseldonck.

fol.150 7 maart 1556 stilo buscod.
De voorn.mededelers verkopen aan Elisabeth weduwe Joost Verdies- 
seldonck zolang als ze zal leven en niet langer een jaarl.erf
pacht van 5 mud rog op lichtmisdag jaarl.te gelden uit de voorn, 
hoeve te Asten.

fol.150vo 6 mei 1557
"ISSechtelt weduwe Claes Janszn.van Otterdijck heeft zekere geloefte 
gerechtelijck in deze bank doen leesen,staende op Roeffen Heer 
Dirckzn.van Kilheese,achtervolgende der selver geloefte heeft 
I£echtelt voorsr.begeert aen den schout dat hij den Heeren maenen 
soude hoe sij nae teneur den selven soude moghen coemen tot beta- 
linge.
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Die scepenen daerop gemaent zijnde hebben gewesen voor recht dat 
die Heere Mechtelt voorsr .richten soude aen den geloevere off zijn 
goederen nae(wij) inhout der selver scepenen geloeften voer scepen
en gepasseert soe recht is.11

N.B.Manen pm recht=recht vorderen of eisen erom.
De maender=schout of stadhouder optredend als eiser in rechte,die 
uit naam van de Heer een vonnis vraagt.

fol.1 50vo
Thomas Jan Gerits in presentie van Aerdt Willem van de Camp,heeft 
gerechtelijk verklaard dat hij aan Aerdt van den Bergh die aanspraak 
heeft gegeven inzake achterstallige pachten.

fol.150vo 5 mei 1557
De gemachtigde van Henrick Bai?en heeft een vonnisbrief inzake ach
terstallige pachten door Merchelis van den Eynde te voldoen.

fol.150vo 6 mei 1557
Mathijs Jan Heynen heeft gerechtelijk laten lezen hier in deze bank,
een schepenbrief staande ten laste van Aerdt van den Bergh.
Mathijs heeft begeerd dat de schepenen manen zouden voor recht etc.

fol.151 -deze akte is 'n vervolg op fol.150vo,inzake Mechtelt de 
weduwe.-
-"Mits dyen dat die scepenen bevinden dat die penn.in questie Mech- 
teld wede.Claes Jan van Otterdijck op Roeffen Hr.Dirck van Milheese 
eensdach in rechte geordineert is geweest.
Soe wijsen de scepenen voor recht.-"

fol.151 6 mei 1557
Philip van den Bergh vorster van deze bank laat een brief zien 
waarin Aert Janszn.van Diepenbeeck hem zekere kosten beloofd heeft. 
Philip vraagt aan de schout om recht,etc.

fol.1 5 1 vo 20 mei 1557
Peter Theeus en Wilbrort zijn broer verkopen aan Jan Gysbrecht 3ex- 
zn.een schepenbrief van 26 vaten rog,deze brief van 26 vaten had 
eertijds Mercelis Ysbouts verkocht gehad aan Jan Theeus en Luytgard 
zijn vrouw;de brief was van 7 feb. 1537.
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Op dezelfde dag hebben de verkopers van deze brief van 26 vaten, 
bekend dat ze van de koper de som van 120 gld.ontvangen hebben.

fol.151 vo

fol.151vo 20 mei 1557
Herman Danielszn.van Gerwen,als gemachtigde van zijn vader heeft
aan de dingbank van Asten laten lezen zekere pachtcedule.
Hij wil betaling hiervan.

20 mei 1557
"Eodem die heeft Pauwel Coelen geoptineert een vonnis." 
-geobtineert=verkregen of verworven.-

fol.152 3 juni 1557
Aert Mathijs Corneliszn.heef t overgegeven aan Aert Anthoni szn. van 
den Otterdijck en in zijn handen gesteld al zijn schaere,goed en 
beesten behalve een koe.Hij zal die schaere etc.niet mogen aanvaar
den en gebruiken zonder zijn toestemming en dat omdat Aert Mathijs 
Corneliszn.een schuld aan hem heeft en hem die voor Sint Jacop a.s 
geheel betaald zal hebben.

fol.152 25 juni 1557
Op 25 juni 1557 heeft Thomas Jan Gerits als gemachtigd door Elisa
beth huisvrouw van Aert van Otterdijck gerechtelijk geimpetreert 
(=verkregen of gewonnen) een vonnisbrief van jaarlijks 2 mud rog, 
v/aarvan 3 jaren onbetaald zijn gebleven en waarop 6 vaten rog zijn 
ontvangen.

fol.152 25 juni 1557 
Philip Berckers en Aert Willem van de Camp als provisors der tafel 
v.d.h.geest hebben geimpeteert een vonnisbrief van jaarlijks 11 va
ten rog,nog onbetaald staande in erfenis van de kinderen Peter.... 
alias den Vos aen den ......

fol.152vo 25 juni 1557
Juffr.Margriet ivionix heeft "versteecken" ’.ïillem van Boshuysen met
een laatste vonnis .

Gelden Janszn van Boescot heeft "versteecken" Jan Dirck Peterszn.
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Reyner Wyechmoets heeft "versteecken" Heylen van Os met een laat
ste vonnis.

Michiel van Helden ...... laatste vonnis.

Peter Verdiesseldonck -----  laatate antwoord.

fol.152vo 25 juni 1557
Op het verzoek van Jan Lambrechts Vernebben hebben wij schepenen 
gewezen voor recht tegen tgeene dat Ghevardt van den Bergh "meere 

h Jïeyst dan Jan van Gelyen gerechtelijk voor de schepenen van Asten 
bekent heeft ende bij dat vonnis definitief afgewezen is."

fol.152 vo 25 juni 1557
Op het verzoek van Ariaen Nicolaes Deenen hebben wij gewezen voor 
recht een appoinctement (=schikking) inzake Jan van Vlierden als 
schuldenaar enz.

fol.153 25 juni 1557
Juffr.Margriet Monix met Jan Jacops als haar mbr."heeft geloeft 
op al haer goederen etc.die allen haeren thiendenaeren die (het) 
tot haerder instantien ende behoeff om half stroey ende caff ende 
andersins die thiende diesen oyext inleyden sullen,gelegen tot As
ten,zalf daer van costeloes en scadeloes aff hauden voir wat ge
richte ofte justitie dattet zij ende wat hen daer aff coemen mochte"

fol.153 25 juni 1557
"Midts dyen Merchelis Aertszn.van den Eynde nae den vonnisse arbi- 
trael drie rinsgld.aen Thomaessen Jans betaelt heeft,sustineert hij 
noch sekere penn.onder die wyt heeft geconsigneert daer bij presen
terende rekenscap of ter te corte waeren»soe soude hij bijleggen nae 
die rekeninghe sonder vertreck.Soe wijsen wij scepenen voier recht 
dat die Heere Merchelis dach sall stellen soe recht is om parthijen 
te aenhoeren oef Merchelis die gelofve van den wytspraecken vol- 
daen hevet ofte nyet."

fol.1 53vo 19 aug.1557
Willem Hans Hermans belooft als schuldenaar-principaal Gte-t nu 
Lichtmis a.s.aan Willem Willem Berckers de som van 17 gld.en van 
nu Lichtmisdag over een jaar nog 25 gld.
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-Er staat onder:Op 1 feb.1558 stilo brab.richten zoude.

fol.153vo 19 aug.1557
Jan (Blijns) compareerde op 29 aug. 1557 en V/illem van Ayen 19 aug.

fol.153vo 19 aug.1557
Aleyt weduwe Aert Philips Verrijt heeft "versteecken" Mathijs Jan
Heynen van zijn antwoord tegen een erf brief.

Gelden Jan Verboescot ten andere maal "versteecken" Heyn die Haen.

Jan Maes "versteecken" Heyn die Haen van zijn eed.

Jan Verrijt "versteecken" Jan van Moersel van zijn eed.

Jan Tielen "versteecken" Mary Corstken.....

fol.153vo,154 19 aug.1557
Dirck Porters verkoopt aan Peter Goertszn.van den Coeck een jaarl
cijns van 8 gld.5 oort st.alle jaar op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,den Heesecker 1 V/illem die Bruyn e.a. 2 Gelis Hey
nen 3 Bomav.Verweyden 4 Henrick Vrients.
-een stuk groese in die Haeseldonck 1 Lijske Everaerts 2 Bonav.Ver 
weyden e.a. 3-4 V/illem die Bruyn.

fol.154
Deze cijns staat te lossen imst 132 gld^met Kerstmis te voren op te 
zeggen wil men die met Lichtmis lossen.

fol.154 19 aug.1557
Gezien het proces tussen Mathijs Reyners als aanlegger en Pauwel
Philips als verweerder etc.....zal Pauwel moeten betalen.

fol.154 19 aug.1557
Thomas Jan Wouters tegen Marcelis van den Eynde.

fol.154vo 19 aug.1557
Bartholomeus Peterszn.van Werdingen verkoopt aan Peter Anthonis- 
zn.Verheese:
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-een stuk land,die Braeck op Diesdonck 1 Frans van Oss 2-3 Jacop 
Joesten Verdiesseldonck 4 Lambert Janszn.van Oss.
Vrij behalve degenen die met recht daarover geweegd zijn.

fol.154vo 19 aug.1557
Peter Anthoniszn.Verheese belooft dat Bartholomeus mag lossen met
44 gld.

fol.154vo 19 aug.1557
Jan van den (ghende) gemachtigd door Daniel van Gerwen heeft ge- 
contumaceert (=geweigerd) Pauwel Coelen of Merchelis van den Eyn
de en Peter Joosten Verrijt.

fol.155 19 aug.1557
Bartholomeus Peterszn.van Werdingen verkoopt aan Peter Anthonis 
Verhees 2 i vaten rog,die hij gekooht had van Lambrecht Janszn.van 
Oss.

fol.155 6 okt.1557
Mathijs van den Berghe heeft als schuldenaar-principaal beloofd dat 
hij aan Jr.Reynolt van Brederode,Heer tot Asten,nu met Lichtmis a.s< 
de som van 100 gld.zal betalen.

fol.155 4 nov.1557
Peter van den Coecke met '«Yilhelma zijn vrouw verkopen aan Dirck Pe
ter Ceelenzn.en Peter zijn wettige broer:
-een erfbrief van jaarlijks 8 gld.en5 oortst. d.d. 19 aug. 1557.
Deze brief had Peter gekocht gehad van Dirck sPorters.
-een erfbrief van 3 gld.die Peter ook in koop verkregen had van 
Ysbout Joesten Ysboutszn.,deze brief was voor de schepenen gepas
seerd op 5 maart 1552.
-een erfbrief van jaarlijks een malder rog,die Peter gekocht had 
van '.Villem Thomas sFroeyen met brieven voor de schepenen op 3 feb. 
1541.
-een erfbrief van 4 rijnsgld.die de verkoper gekocht had van Geridt 
Joesten Vercolbraeken met brieven van Asten d.d.4 nov.1557.
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fol.155vo,156 4 nov.1557
Dirck Peter Ceelen en Peter zijn broer verkopen aan Peter van den 
Coeck en Wilhelma zijn vrouw een jaarl.pacht van 30 rijnsgld. £.en 
stoter minden een mud rog met twee voeder torfs jaarlijks te gel
den zolang als Peter en Wilhelma zullen leven,de een helft met 
Sint Jansmisse en de ander helft met Lichtmisdag uit:
-een beempt,de Rietbeempt 1 Aert Emonts 2 Merten Ceelen 3 Joesten 
Vrients 4 Margareta s Haenen e.a.
-een stuk land alhier,achter het dorpl Margriet s Haenen 2-3 Wil
lem Lenart Bottelmans 4 de weg.
-een stuk land,aan gheenen Dyck 1 Dirck van Rut 2 Gerit Cuypers 
erfgen. 3 de straat 4 de Aa.
Deze cijns van 30 rijnsgld.en 2i st.min en een mud met twee voeder 
torfs zal gelden zolang Peter en Wilhelma leven,niet langer.
(1 stoter=2i st.)

fol.156
Peter en Wilhelma zijn vrouw beloven dat ze aan Dirck Peter Ceelen 
met Peter zijn broer jaarlijks zullen korten of betalen die beede 
van 4 rijnsgld, zonder argelist.

fol.156vo 4 nov.1557
Gerit Janszn.van Colbraecken verkoopt aan Peter van den Coeck een
jaarl.cijns van 4 gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,den Graftecker 1 Aert Verbraecken 2-3 Joest Verhoe
ven en knd. 4 Jan Jacops.

Peter belooft dat Gerit deze cijns van 4 gld.mag lossen met 66 gld.

Op 6 okt.heeft Alijt weduwe Aerdt Philipszn.Verrijt vanwege haar 
man zaliger een vonnisbrief verkregen tegen Mathijs Jan Heynen waar 
in Mathijs drie pachten ten achter is,elke pacht van 1 mud rog.

Op dezelfde dag heeft Heer Jan Aert Heynen een vonnisbrief verkre
gen tegen Mathijs Jan Heynen waarin Mathijs ten achter is 28 rogge !

fol.157 6 okt.1557

fol.157 6 okt.1557
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fol. 1 57 6 okt.1557
Pauwel Philipszn.heeft beloofd dat hij aan Mathijs Reynerszn.van nu
tot de volgende genechte de som van 16 gld.en 1 oort zal betalen.

fol.157 6 okt.1557
Dirck Wouter Loeyen heeft aan Henrick Jacops opgedragen een erf-
brief van 1 mud rog met een achterstallige pacht;dat mud rog had 
Dirck gekocht gehad van Dirck Jacop Witten met brieven uit Someren.

fol.157vo 6 okt.1557
De voorsr.verkoper belooft alles vast en stedig te houden.

fol.157vo 6 okt.1557
Aert Aert szn. van den Eynde verkoopt aan Henrick Jacops een erfelij
ke pacht van 7 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof,hofatad en erfenis gelegen aan ghenen Boss.

fol.158
Henrick Jacops belooft dat die 7 vaten met 25 gld.mogen gelost wor
den ;met Kerstmis op te zeggen om met Lichtmis daarna te mogen lossen.

fol.158 6 okt.1557
Jan Andrieszn.van den Zeylberch verklaart dat hij een beempt met von-!
nis en recht opgewonnen heeft tegen Aert Aertszn.van den Eynde.
Deze opwinning gebeurde wegen kwade betaling van Mathijs Jan Heynen. 
Aert voorn.moest aan Jan als mededeler die beempt transporteren en 
daarvoor 3 gld.jaarlijks opdragenjdit alles wegens Mathijs vworn.en 
verder nog 10 gld.ook vanwege Mathijs Jan Heynen.

fol.158vo 6 okt.1557
Aert Aertzn.van den Berghe verkoopt aan Dirck Peter Ceelen een
jaarlijkse cijns van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad met erfenis gelegen tot Vossenhoelen
1-2-3 Mathijs Jan Heynen 4 de weg.
-een beempt 1 Dirck Coppens 2 Peter,broer van de koper 3 de Aa
4 Dirck Gielen.

fol.158vo,159
Dirck belooft dat Aert die een mud rog lossen mag met 40 gld.
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fol.159 6 okt.1557
Gelis Danielszn.van den Eynde belooft dat hij erfelijk zal gelden 
en betalen die 12 rijnsgld.jaarlijkse pacht,welke Goert zijn broer 
en hij tejaamen verworven hadden van Mr.Merchelis Reynen Janszn.van 
Craendonck op 5 juli 1555«Gelis belooft verder dat Goert zijn broer 
daarvan onbelast zal blijven.

fol.159vo,160,160vo 18 okt.1557
Wij schepenen der dingbank van Asten verklaren dat voor ons zijn 
verscfeenen Reyner Wyechmoets oud omtrent 78 jaar,Berthout van Lies- 
sel oud omtrent 46 jaar,Aert Lucaszn.Verhynert oud omtrent 24 jaar 
allen leenmannen van Heer Jonker Reynalt van Brederode Heer tot 
Cloetinghe,het land van Vosshoelen,Asten enz.
"die bynnen gedaicht zijnde van den vorster ende die buyten gear- 
resteert zijnde ter instantie van Joffrouw Margarieta Monixs en Jan
nen van Berckel haeren soenen geêxamineert weesende in manieren 
van turbe op sekere interrogatorien ons scepenen voirsr.van weghen 
des selver Joffrouwe Margarieten met Jannen haeren soenen gescrif- 
telycken geëxhibeert ende overgegeven ende hebben op hueren eeden 
bij (hen) int ontfangen van haeren leenen ter manisse des stadthou- 
ders gedaen, eendrechtelycken collegie-wijse getuycht ende gedepo- 
neert ende insgelycken dat hen deponenten wel kennelycken is ende 
houden voier recht dat alle renten,pachten ende alle gronden van 
erffven ende guederen hyer onder Asten gelegen altyt boeven alle 
mensch gedenckenissen hebben geuseert ende alnoch useeren Cu^cx- 
sche rechten ende aengaende der leenguederen onder Asten gelegen 
en hebben die voirsr.deponenten noch ter tyt egheen ordunantie ter 
(he.en) van den hoeve van Brabant verhoiert noch gezien noch 
oieck egheen exceptie van den selven en is den voirsr.deponenten 
gebleecken ofte gethoent waer doere zij leenmannen voirsr.die voirs, 
leenguederen houden te resorteren onder die Cuycxsche rechten of
te ten sij dat hen ennighe exceptie van den hoeve van Brabant daer 
op wordt geordineert ende gethoent ter contrarien ende wij Aert van 
Otterdijck out omtrent 66 jaeren,Jan Tielen out omtrent 66 jaeren, 
Jan Jacops out omtrent 58 jaeren ,Bonaventura Verweyden omtrent 44, 
scepenen der dinghbanckenfvan de voirsr.Joffrouwe Margarieta ende 
Jannen haeren soene gedaicht ̂ thuyghen ende affirmeeren op onsen 
eeden die wij int aenverden van onsen scependomme gedaen hebben^dat 
wij houden voier onsse bancken recht dat alle guederen gelegen onder

r voirsr. insgelijckx ter instantie
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de jurisdictie van Asten zijn resorterende ende gebruyckende Cuycx- 
sche rechten ende hen ter contrarie noeyt ende nyet en is geblee
cken ende dat sij over menschen gedenckenisse haer hoeft gehaelt heb
ben tot Graeffve gelegen,int land van Cuyck,thuyghen alnoch wij sce
penen dat wij houden voier onser bancken recht dat soe wanneer man 
ende wijff tsaemen in houwelycken Staete vergaedert wesende ende een 
van hen beyden coempt van lijve ter doot dat alsdan die lanxlevende , 
spijt zijnder*kynderen,inetter helfte van allen den eyghene achterge- 
laeten gueden egheen wyt gesceyden daer mede zijnen vreyen eyghenen 
wille mach dóen,ja all en hedder die lanxste levende nyet eenen st. 
ingebrocht, ten waere bij alsoe datter tuschen hen beiden ennighfc 
dispositien ofte tractaten gemaeckt ende geordineert waeren daer 
fol.160vo
doere tselve nyet en souden moighen geschieden ende ons ter contra- 
rien noeyt en is gebleecken,thuyghen alnoch wij scepenen voirsr.en
de houden voier onsen bancken recht dat soe wanneer een man ofte 
wijff in hennen weduwelycken staet aencoempt ennighe guederen van 
hennen alders hebbende nochtans verweckt wittighe kynderen,dat als
dan die selve wewer ofte weduwe met alsucken gueden die hen alsoe 
in hennen weduwelycken staet aengecoemen zijn moighen doen hennen 
vreyen eyghenen wille sonder henne kynderen daer yet inne te wille 
te weesene ende moighen hen belieften daer mede doen ende want als
dan goddelycken ende behoirlycken is den waerheyt getuygenisse te 
ghevenen bysundere als men daer toe wittelycken wordt versocht.
Soe hebben wij Jan Jacops,Lenart Bottelmans,Peter Vereynseldonck,
Jan Tielens,3onaventura Verweyden met onse meede adherenten beneden 
aen deese ons openen lettren van certificatien gehanghen onsen ge- 
meynen zegel ons scependoms van Asten.
Gegeven int jaer ons heeren XVc LVII op XVIII sten dach octobris 
der maent."

N.B.turbe=waarbij het getuigenis van een aantal personen tegelijk 
wordt gehoord en opgeschreven.

f wettigen
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fol.161 1 7 okt.1557
Marten Jan Niclaeszn.verkoopt aan Gerardt Lucas en Philips zijn 
zoon,een erfbrief van 3 malder en 3 vaten rog;deze brief was de 
verkoper aangekomen vanwege Andries Mercheliszri.van den Bollen.

fol.161,161vo
Gerardt Lucas en Philip zijn wettige zoon verkopen aan Juffr.Mar- 
garieta Jonker Rynalts dr.van Brederode een jaarl.cijns van 6 gld. 
op Lichtmisdag ults
-een huis,hof en hofstad met erfenis te Voerseldonck 1-2 de straat
3 Jan Lucas 4 Goert die Haen.
Gerardt stelt aan de koperse tot onderpand een erfbrief van 3 mal
der en 3 vaten rog die hij gekocht heeft van Marten voorn.op 17 
okt.1557.

fol.161vo,162
J of f r. Margar ie t a belooft dat Gerardt en Philips deze cijns van 6 
gld.altijd mogen lossen met 100 gld.

fol.162 17 okt.1557
Aert Vervoert verkoopt aan Joffr.Margarieta Jr.Reynalts van Brede
rode wettige dochter een jaarlijkse chijns van 6 gld.op Lichtmisdag 
uitt
-een huis,hof en hofstad met toebehoren op Voerseldonck 1 Lenart 
Bottelmans 2 Jan Vereynseldonck 3 de straat 4 Jan voorsr.

fol.162vo
Joffr.Margriet belooft dat Aert voorn.die cijns van 6 gld.met 100 
gld.zal mogen lossen.

fol.l62vovl63
Aert Vereynseldonck verkoopt aan Jonkheer Floris van Brederode een 
jaarl.cijns van 12 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad op Voerseldonck 1-3 «iathijs van den Bergh
2-4 de gemeynt van Asten.

fol.163
Jr.Ploris van Brederode belooft dat Aert mag loseen met 200 gld. 
-H.B.Van deze cijns van 12 gld.is op Lichtmisdag 1568 aan Cornelis 
den rentmeester 6 gld.gekweten.
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fol.163#163vo
Gerardt Lucaa heeft aan Philip zijn zoon opgedragen alzulk deel van
3 malder en 3 vaten erfrog als Marten Jan Nlclaeszn.aan Geardt 
voorsr.verkocht had met brieven uit Asten van 17 okt.1557.
Met conditie dat als Gerardt sterft zonder enige dispositie of 
testament.. .

fol.l6 3vo 4 nov. 15 5 7
-Op 4 nov.is voor ons verschenen Henrick Mathijs sGroeten tegen 
Elisabeth Verdiesseldonck "ende het gedinghe was geleet ende men 
dinghen nyet."

-Eodem verscheen Herman van Gerwen met Pauwel Philips en Peter 
Verrijt.

rEodem Jan Coelen en Jan Ysermans.

-Eodem Thomas van Geldrop en Merchelis Heylken.

fol.1 6 3vo 4 nov.1557
Gielis Joost Ysbouts verkoopt aan Mathijs Bruystens een erfrente
van 3 gld.;de brief was van 22 jan. 1543 en maakte melding van 6gld.

fol.164 t/m 167 4 nov.1557
Voor ons verschenen Peeter,Jacop,Michiel en Pauwel zijnde zonen van 
Joest Verdiesseldonck,verder Jacop van Oirscot man van Elisabeth, 
Jan Philips Berckers als man van Henrica,Anthonis Thomas van de 
Cruys als man van Jutke en verder nog Joestken,zijnde 4 drs.van 
Joest voorsr.Ze delen samen de goederen van hun vader en moeder.
A Peter en Jacop als zonen mede gelovende voor Michiel en Joest
ken kregen:
-dat oude huis metter hofstad daerop staende 1 Jacop van Oerscot 
en Anthonis voorn. 2 Elisabeth hun moeder en Jan Philips Berckers 
e.a. 3 de gemeynt van Asten 4 Elisabeth voorn.
-een stuk land met Heender Horsten daer teynden aengeleghen"
1 Jacop van Oerscot en Anthonis voorn. 2 Jan Philip Berckers en 
Pauwel Joosten Verdiesseldonck 3-4 Elisabeth voorn.
-een stuk land in den Raeyecker 1 Elisabeth voorn.2 Jan Philip 
Berckers e.a.3 Jan Andrèés van den Zeylberch e.a. 4 Michiel en 
Joestken voorn.
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-een stuk groese gelegen "teynden aen die Cuyleckersche Horst"
1 Jacop en Anthonis voorn. 2 Jan Philip Berckers e.a. 3 Peter en 
Jacop als mededelers 4 de Aa.
-een stuk heiveld 1 Anthonis en Jacop voorn.als mededelers 2 Michiel5 
en Joestke voorn. 3 de gemejmt van Asten 4 Elisabeth voorn.
Uit deze percelen moeten de voorn.delers Jaarlijks betalen 6 gld. 
aan Henrick Daems en verder hun deel van de gehele rog die uit de
ze hoeve en erfenis gaat.Ze zullen aan de andere delers met Licht
mis a.s.50 rijnsgld. ge ven en betalen.
B Anthonis en Jacop zijnde zwagers kregen:
-die oude schuur met de paardestal en het land naast de oude hof
stad op de Diesseldonck gelegen 1 Peter en Jacop als m.d. 2 Jan 
Philip Berckers e.a. 3 de gemeynt van Asten 4 Anthonis en Jacop m.d. 
-een stuk land,den Essecker 1-2-3 Michiel en Joestken voorn. 4 Jan 
Andrieszn.van den Zeylberch.
-een stuk land,den Boe(e)enhoff 1 Jan voorn. 2 Jan Philip Berckers 
e.a. 3 de gemeyn Heerstraat 4 Anthonis,Pauwel en Jan voorn.
-een stuk groese terzelfde stede gelegen 1 Peter en Jacop 2 Michiel 
en Joestke 3 Anthonis,Jacop e.a.m.d. 4 de Aa.
-een stuk heiveld
-een stuk heiveld 1 Rut Huypkens e.a. 2 Jan Philip Berckers e.a.
3 de h.geest van Helmond 4 Elisabeth voorn.
-de helft van een houtwas het Bosselken geheten 1-2 Jan Andries 
van den Zeylberch 3-4 de mededelers.
Ook deze delers betalen jaarlijks 6 gld.aan Henrick Daems,verder 
nog voor de helft van het Bosselken 1 i gld.en verder hun deel in 
de gehele rogge die uit deze hoeve komt. 
fol.1 65vo
C Jan Philip Berckers en Pauwel voorsr.kregen:
-de nieuwe schuur en het gedéelte van het land naast het nieuwe 
huis 1 Anthonis en Jacop voorsr. 2 Michiel en Joestke als m.d.
3 de gemeynt 4 Michiel,Joestke,Anthonis en Jacop m.d.
-een stuk land in den Raeyecker 1 Michiel en Joestke 2 Peter en 
Jacop 3-4 Jan Andries van den Zeylberch.
-een stuk land,den Boeenhoff 1 Anthonis en Jacop 2 Jan Andries van 
den Zeylberch 3 de gemeyn Heerstraat 4 erf der delers.
-de helft van een houtwas,het Bosselken 1-2 Jan Andries voorn.
3-4 erfenis der m.d.
-een stuk groese 1 Elisabeth voorn. 2 Peter en Jacop 3 de Aa
4 de m.d.
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-een stuk heiveld.
Over dit heiveld mogen de mededelers altijd drijven en varen,een 
roede breed naast de akker,om op hun erfenis te komen.
-een heiveld.Ook over dit heiveld mogen de mededelers varen enz.
1 Michiel en Joestke 2 Jacop en Antonis 3 Elisabeth hun moeder 
4 de h.geest van Helmond.
Deze delers betalen jaarlijks 3 gld.74 st.aan Henrick van Hulst 
tot Weert,nog 14 gld.aan Anna Jacop Daems dr.tot Weert,nog 1 gld. 
aan Henrick Willem Robben dr.tot Vlierden,nog 30 st.ten Bossche 
en hun aandeel van de gehele rog van deze hoeve.
D Joestke en Michiel kregen:
-dat nieuwe huis metter hofstad daarop staande,gelegen op Diessel- 
donck 1 Jan Philips Berckers e.a. 2 Anthonis en Jan voorn. 3 de 
gemeynt van Asten 4 Michiel en Joestke voorn.
-een stuk land,in den Raeyecker 
-een hoek land,den Ekelhoff
-een stuk groese 1 Jan Andries van den Zeylberch 2 Jacop en Antho
nis voorn, en erfgenamen Jans Louwen 3 de Aa 4 Michiel en Joestke. 
Deze groese-bezitter zal houden het brouwe veld te weten 2 lopense 
en 1 copse,is het meer of minder dan zullen ze malkaar bijleggen en 
als hun dat veld niet aanstaat en ze het laten liggen,maken ze een 
andere regeling.
-een stuk heiveld naast de akker die toebehoort aan de tafel van 
de h.geest van Helmond.
-een horst heiveld 1 Jan Philips Berckers 2 Michiel en Joestke 3 
Elisabeth 4 de h.geest van Helmond.
Deze delers betalen jaarl.3 gld.74 st.aan Henrick van Hulst tot 
Weert,nog aan Anna Jacop Daems dr.30 st.nog aan Henricken Willem 
Robben dr.1 gld.,nog aan Jan Loeyen tot Vlierden 2 gld.8 st.
Deze delers beuren een mud rog aan Michiel Willems tot Someren en 
hun deel van de gehele rogge uit de hoeve.

fol.167
Op 10 nov.compareert Jan Coelen - Jan Ysermans.

fol.167 10 nov.1557
Goossen van Best vraagt dat de schepenen hem richten aan Peter ...

-Eodem dat Heyn van de Crmys uitstel krijgt en .......
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fol.167v o
Mathijs Reyners "heeft in materie van contradictie versteecken Pau- 
welsen Philip Coelenzn.van sijnen verantwoorden"

-Eodem Gerit Joest Tripmekers tegen Jan Theeus,verder Jan Tielen....

fol.167vo 10 nov.1557
Emgart van den Hoevel en Elisabeth haar dochter met hun mbrs.ver
kopen samen met Roeloff Ruttenzn.van Elsbroeck aan Henrick Jan 
Strickenzn.:
-een stuk land in die Stegen 1 de Koestraat 2 Thonis Verboeschot
3-4 de koper.

Bijlage Y als los blaadje bij fol.168
-Bijlage Y 12 aug. 1557
Jan Jan Henenzn.verkoopt aan de erfgenamen van Wilm Willem zijn ?
deel die hij aan de goederen van Wilm voorn.heeft.

fol.168 10 nov.1557
Jan Jacops belooft dat hij aan Aleidis weduwe Aert Philips zal be
talen 3 mud rog,het een mud binnen genechts naastkomend en de ande
re 2 mud voor Lichtmis a.s.
Deze rogge had Jan gewonnen van Mathijs Jan Heynen en Mathijs belooft 
Jan kosteloos te houden.
Testes Peter Vereynseldonck en Goort Danielszn.van den Eynde.

fol.l68vo 10 nov.1557
Mathijs Jan Heynen belooft dat hij aan Heer Jan Aert Heynen zal be
talen en wel nu voor Kerstmis,de helft van 28 vaten rog en de an
dere helft voor Lichtmis a.s.
Als Mathijs dit niet doet,dan stelt hij in handen van Heer Jan Aert 
Heynen,en dat tot behoef van het altaar geheten Marie Presentatio- 
nis etc.
-een stuk land met een hmis daarop staande,gelegen tot Aastappen 
en genoemd,den sWijsencamp.

fol.168vo,169
Peter Verdiesseldonck verkoopt aan Jan Jan Andrieszn.van den Zeyl
berch een erfpacht van 9 vaten rog op Sint Servaasdag uit:
-een huis,hof en hofstad en erfenis op Diesseldonck,dat hem samen 
met Jacop zijn broer ten deel was gevallen. 1 Jacop van Oirscot



en Anthonis Maeszn.van de Cruys 2 Elisabeth moeder van de verkoper 
met Jan Philip Berckers e.a. 3 de gemeynt van Asten 4 Elisabeth 
voorn.

fol.169
Jan Jan Andrieszn.van den Zeylberch belooft dat Peter die 9 vaten 
mag lossen met 27 gld.

fol.169vo 10 nov.1557
Jacop Joosten Verdiesseldonck verkoopt aan Peter zijn broer,alzulk 
deel als hem Jacop,samen met Peter de koper ten deel was gevallen, 
ter plaatse op Diesseldonck
-"het sij huys,hoff,lant,zant,groesse,heytvelt etc.ofte ennighen 
(erff)rogghe metten gedeelte dat zijn moeder wijt genoemen heeft het 
tsij lant,huysraet ofte besten soe dat waer gelegen is ofte bevon
den mochte worden in hoigten,legten,in diepe,in droeghen gelyck en
de alsoe den vercoepere te deele gevallen is etc. 
gereserveert nochtans in deesen Pauwelsen des vercoepers broedere 
gedeelte,metten gedeelte van Michielen zijnen broeder altijt daer 
inne te moighen deylen ende mede parten ende ofter ennighe van des 
vercoepers broederen ofte susteren deser werelt afflijvich worden 
sonder achter te laeten wittighe gebuerte daer inne nae zijnder por
tie altijt te moighen deylen als susters en broeders als zij seyden, 
verteyende etc.
gelovende voirts die voirsr.vercoepere super omnia opdraeghe ver- 
coepen ende verteyen,vast ende stedich te houden ende allen com- 
mer van sijnre weghen aff te doen sonder arglist.-"

fol.170
Peter Verdiesseldonck belooft dat hij aan Henrick Jacops jaarlijks 
zal betalen 2? niud rogge,de eerste betaaldag zal verschijnen Licht
mis aanstaande.
Deze betaling zal 6 jaar duren en na die 6 jaor belooft Peter dat 
hij die 2? mud rog aan Henrick voorsr.erfelijk zal afleggen ( = lossen) 
met 110 gld.Ter instantie van Jacop zijn broer,zegt Peter dat hij 
van Pauwels erfve af zal blijven.

fol.170
Peter voorn.belooft dat hij jaarlijks in een termijn van 3 jaar,2 bos- 
mud rog zal voldoen aan Rutt Jan Ruttjdeze 2 mud-bos zal door
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Peter met 100 gld.afgelegd worden.

fol.170vo
Peter Verdiesseldonck belooft dat hij aan Jacop zijn broer op de 
eerste Lichtmisdag na de dood van Elisabeth zijn moeder,de som van 
200 gld.zal betalen.

fol.170vo
Peter belooft verder ook nog aan Jacop op Kerstmisdag a.s.10 gld. 
te zullen betalen.

fol.170vo.171
Indien Peter de drie aan zijn broeder Jacop gedane beloften niet 
houdt,stelt hij al zijn erfelijke goederen in handen van Jacop,zodat 
Jacop daarmee zal mogen procederen.

fol.171
Op 11 april (1558) de Heer heeft Jacop aan Peter ...-is onleesbaar-

fol.171 13 dec.1557
Wij Jan Jacops,Jan Tielen,Bonaventura Verweyden en Lenart Bottel
mans met onze mede adherenten (=er nauw bij betrokken zijnde,hier 
onze mede-schepenen) verklaren dat voor ons schepenen van Asten 
is verschenen:
-"Eerbare Jan van Berckel en heeft gescriftelycken geexhibeert ze
kere interrogatien ons scepenen voirsr.van wegen des selfs Jan voir 
gehouden zijnde,waertoe wij bij den scholtet van Asten toe versocht 
ende gedaicht zijn geweest,alsoe dat wij op dien selve op onser eede 
die wij int aenverden van onsen scependomme gedaen hebbenen.
Thuyghen, af f irmeren ende verclaeren in den manieren hyer nae vol
gende, in den iersten dat wij altijt alhyer tot Asten bij mensen ge- 
denckenisse hebben (weeten) useeren ende gebruycken ende men al- 
sulckxs noch daechelixs useert ende gebruickt dat (....en) onder 
leenen ofte achterleenen goedens gelegen onder deser juridictien 
van Asten voirsr.succedeeren ende coemen opten wittighe alsten soe- 
ne ende dat die alste soene al dusdanighe achterleenen gueden allen- 
lycken nae hem selven treckt ende voier zijnen eyghen (hee..) son
der zijne andere brueders ofte (s....) yet int cleynen ofte int
groete daer (....) te dorven kennen en waere bij alsoe ter contra-
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rie van hennen alders (...) disponeert ofte geordineert (....) en
de affirmeeren wij dat Aert Lucaszn.Verhynaert noch weesende inden 
leenen ontfanghen hevet,een achterleen van den Heere van Asten en
de aldair gelegen,dewelck is gesuccedeert van sijnen alders ende 
hellet het hellet het selven voier hem allenlycken sonder sijne an
dere brueders ofte susters daier yet inne te kennen ofte dorven 
kennen e#%e ende dyer gelycken noch van meer anderen etc.ende want 
alsdan gottelicken etc.-"

fol.171vo 23 dec.1557 
Op 23 dec.1557 heeft Matheus Joestzn.van den Eynde "versteecken" 
Daniel Gobbels van zijn verantwoording betreffende een som van 28 
gld.ende ....

Eodem compareert Herman van Gerwen tegen Pauwel Philips.

Eodem Jan Ceelen tegen Jan Ysermans.

fol.171vo,172 23 dec.1557
Aert van Otterdijck laat gerechtelijk lezen zekere schepenbrieven
over (Henrick) Verhoeven aangaande 7 vaten rog en 6 rijnsgld.

Aert Berckers verzoekt aan de schout en schepenen voldoening van 
betaling.

fol.172 23 dec.1557
Jen Peters dr.van den Moelendijck met Aert die Haen als haar mbr. 
heeft met vonnis en recht verkocht aan Peters kinderen Verrijt een 
erf cijns van 3 vaten rog met Lichtmis te gelden uit:
-een huis,hof,hof stad te Asten, aan ghenen molendijck 1 Jacop van 
den Moelendijck 2 Barbara als zuster van Jen voorn. 3 de straat 
4 de koper.

fol.172
Deze pacht van 3 vaten rog mag gelost worden met 10 gld.

fol.172vo 28 jan.1557 stilo brabantie(=1558)
Mathijs Melis belooft aan Goerdt Scalvogels nu Lichtmis over een 
jaar de som van 18 gld.te betalen.
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fol.172vo,173 28 jan.1557 (=1558)
Er is voor de schepenen van Asten een proces geweest tussen:
A Heer Joncker Reynalt van Brederode Heer tot Cloetinge,Asten, 
het land van Voshoelen etc.of zijn stadhouder ten eenre en 
B Jan Willem sVroeyen ten andere.
"oierspronck nemende van eenen gescoetennen (cracen) ende op all 
weel ende seer ripelycken geleet aengesien alsulcken materie daer 
questie om is geweest voier ons scepenen noeyt ofte nyet gebleecken 
ofte bedinght is geweest,soe wijsen wij die selve materie ende sae
cken aen ons wittelycken overhoeeft om daer van geleert te moighen 
wordden soe recht is.-"

fol. 173 28 jan. 1557 stilo brab.
Een proces voor de schepenen van Asten tussen:
A Herman Danielszn.van Gerwen als gemachtigde van zijn vader ten 
eenre en
B Pauwel Philips Coelen c.s.ten andere,inzake zekere jaarpachten 
van gelden als van rogge.
De schepenen hebben gewezen voor recht dat Pauwel die pachten enz. 
heeft te betalen of anders de bewijzen over te leggen dat hij wel 
betaald zou hebben.

fol.173
Thomas van Geldrop .....

fol.1 73vo 28 jan.1557 (=1 558)
Eodem compareert Herman van Gerwen en Pauwel Philips int jaarge- 
ding.

fol.173vo
Mathijs Jan Heynen belooft dat hij aan 'Theeuwen Joestenzn.van den 
Eynde van nu Lichtmis a.s.over een jaar de som van 30 gld.zal be
talen.

fol. 174 31 jan.1557
Op de voorsr.datum heeft de Heer van Asten "het geweesen vonnis 
verhae(n)en omdat wittich heeft (roeren) gelijcke het vonnis (ge— 
leert) hevet."
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fol.174,174VO -zwaar beschadigd- 
Aert Aert ..........  een cijns van 20 st.

fol.174vo
Deze cijns van 20 st.staat te lossen met 16 gld. 

fol.174vo,175
Een cijns van 7 vaten rog uit: .......
ter plaatse Vosshoelen te Asten 1—2—3 Mathijs Jan Heynen 4 de straat, 

fol.175
Deze cijns van 7 vaten lossen. ......

fol.175vo,176 1 feb.1557 stilo brab.
Marchelis Maes,Berthout Dircks van Kessel,Elisabeth Jacop Maes 
huisvrouw met mbr.,Alyt Jan Cornelis dr.met Maria en Catharina ook 
Jan Cornelis drs.met mbrs.,voor hen geloven Berthout van Kessel 
voorsr.en Jan Dries Bollenzn.,Anthonis Thomas Ma eszn.,Thonis Goert 
Lenarts,Anthonis Anthonis,Gerart van Eynhouts,Goessen Thomas,Wil
lem Goert Gerartszn.,Griet Jan Vrancken dr.met mbr.,Thomas Janszn. 
van de Cruys verkopen samen aan ...... Goert Gerartszn.:
-een huis,hof ......te Asten.... -onleesbaar-

De voorn.erfgenamen te weten:Merchelis Maes,Berthout van Kessel 
enz.beloven Anthonis Goert Lenarts kosteloos en schadeloos te hou
den, elk voor hun deel,wat er hun ook zal mogen aankomen van wege 
Anthonis Thoemas Maes en Anthonis Anthonissen.Ze beloven dat de 
penningen,te weten 30 gld.,van hun zijde zullen blijven staan totdat 
ze zeker weten of Anthonis.....  dood of nog levend is.

fol.176vo
Merchelis Smeets verkoopt aan Aerdt Philipszn.van den Bergh:
-een stuk land aan Voerseldonck 1 Anneke van Rut 2 Sofia van den 
’Vynckel 3 Goert Haenen 4 Sofia voorn.
Vrij behalve daaruit te gelden 6 vaten rog en een cop en de cijns 
van de grond,te weten 1 st.

fol.177
Anthonis Janszn,Verrijt verkoopt aan Thomaes Mechiel Claeszn.een 
erf cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.tot Omel......
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fol. 177vo 1 feb.1557 stilo brab.(«1558n.s)
Herman Gerart szn. van de Goer belooft aan Jan Janszn.van de Goer 
van nu Lichtmis over twee jaar de som van 30 gld.te betalen.

fol.177vo,178
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Cornelis ...... Corneliszn.een
cijn van 3 gld.op Lichtmisdag uit: ......

fol.178
Deze cijns van 3 gld. staat te lossen met 50 gld.

fol.178 1 feb.1557 (=1558 N.S.)
Jan Andries Smolders belooft aan Roeff Lauwreyns Roeloffs van 
Lichtmis a.s.over twee jaar de som van 50 gld.te betalen.

fol.178vo feb.1557 stilo brab.
Merchelis Aertszn.van den Eynde belooft aan Frans Aert Coenenzn. 
van nu Lichtmis a.s. over een jaar de som van 20 gld.met nog 6 va
ten rog te betalen.Als Merchelis op die datum niet betaalt,belooft 
hij aan Frans die 20 gld.te zullen voldoen over twee jaar met nog 
een mud rog.

fol.178vo,179 -zwaar beschadigd-
....  van R u t ..... huis,hof, .........
..... 2 Mathijs Stricken erfgen. 3 de straat ......

Deze cijns van 35 st.staat te lossen met 29 gld.

fol.179,179vo
.......... . verkoopt aan Henrick Gerardtszn.Verhoeven:
-een huis.hof,hofstad en land tot Omel 1 Jan van de Cruys erfgen.
2 Peter van den Bergh erfgen. 3 de straat 4 Peter van Reest e.a. 
Vrij behalve jaarlijks daaruit te betalen 5 gld.,het tweede deel van 
een rijnsgld.en 2 vaten rog met de cijns van de grond n.l.een blanck

fol.179vo,180
............ als principaal-schuldenaar te betalen Antonis Janszn
van de Cruys,Gerarda zijn zuster,Jan Reyners,Em en Lucia voorn.erf
genamen van Jan van de Cruys,elk hun deel daarvan en wel binnen
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acht dagen de som van 26 gld.en nog van Llchtmia a.s.over een jaar 
de som van 80 gld.

fol.180,180vo 1 7 feb . 1 5 5 7 (=1 5 5 8 )
Heylke Joosten dr.van de Wynckel met mbr.verkoopt aan ..... (Lem— 
men) Pauwels een cijns van 9 vaten rog.

fol.180vo
.........deze cijns van 9 vaten te lossen met 3 3 gld.

fol.180vo,181
.... . Heynen verkoopt een cijns van 1 mud rog.

fol.181
Deze cijns van een mud staat te lossen met 45 gld. 

fol.181vo
Eodem heeft Mathijs Bruy sten szn. van den Zeylberch een vonnisbrief 
verkregen inzake achterstallige pachten (drie) en nog 1 gld.

fol.181vo
Dirck Mathijs sGroeten verkoopt aan Peter Janszn.van den Bollen een 
schepenbrief van een malder rog,deze brief had eertijds Jan Eym- 
bertszn.van Schajndel verkocht gehad aan Gherard en Willem Jans zo
nen van Lier tot behoef van Jans hun vader volgens brief Asten 
13 maart 1502.

fol.182
Merchelis Thijs verkoopt aan Peter Andries Smolders een cijns van 
16 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.in de Wolsberch 1 de h.geest van Asten 2 Willem 
Verdiesseldonck e.a...............

fol.182vo
Michiel van de Cruys verkoopt aan Willem Verhynaert:
-een stuk land in die Sporckel 1 Willem Wageraekers erfgen.2 Jan 
van de Cruys erfgen.3 een weg 4 erfenis .... yt Coelen.
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fol.183
Bernalt van Doerne schout van Asten en met hem Merten Ysbout Cee- 
lenzn.verklaren dat Jan van Thoer gezegd had dat Ida weduwe Jan 
van Asten 3 achterstallige pachten schuldig en ten achter was.

fol.183
Jan (Be....) verkoopt aan Willem Verhynaert:
-een stuk land int Laerbroeck..........

fol.183vo
Andries Henrick Theeuwen verkoopt aan Jan Joesten Ysboutszn.:
-een stuk beempt,het Sc......beemptken 1 Willem sFroeyen 2 de ko
p e r .......

fol.184,184vo
Aert Aertszn.van den Bergh met zijn huisvrouws kinderen en mbrs. 
verkopen aan Aert Peterszn.Emonts een jaarl.cijns van 6 vaten rog.

fol.184vo
Deze cijns van 6 vaten altijd lossen met 18 gld. 

fol.184vo,185
Jacop Danielszn.van Oerscot verkoopt aan Jan Jan Andries van den 
Zeylberch een pacht van 3 mud rog,was hem vanwege Elisabeth zijn 
vrouw ten deel gevallen met Anthonis........van Boescot.

fol.185
Deze cijns van 3 mud rog te lossen met 100 gld. 

fol.185
Eodem heeft Willem Jan Mennen "versteecken" ........

fol.185,185vo 7 feb.1557 stilo brab.
Heer Jan Aerts Dirck Heynen krijgt zijn recht in het goed dat Mat
hijs ....hem Heer Jan in handen had gesteld vanwege zijn schuld
aan Heer Jan voorn.

foü>. 185vo 7 feb.1557 ( = 1558)
Anthonis Joost Mennen verkoopt aan Juffr.Walbereh dr.van Helmond 
een erfenis gelegen tot Onstaden zijnde:
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-hui,hof,hofstad en land daarbij 1 Jan van . . • •. ■ . 

fol.186,186vo
Jacop Aertszn.van Otterdijck verkoopt aan Anthonis Joost Hennen:
-een stuk beemptjaant Haverlant 1 Jan Peters aan Voshoelen 2 Goe
ssen Fransen van Liessel 3 .... Vereynseldonck 4 de gemeyn Heer- 
straete.

fol.186vo
Joest Henrickszn.van Diesdonck verkoopt aan Henrick Jan Stricken: 
-een huis,hof,hofstad,land,zand daarbij gelegen in de Stegen gehe
ten den Keyenstert.
Dit huis enz.had Joost met schepenbrieven uit Asten van zijn vader 
en zijn broers gekocht gehad.
Vrij behalve 4 vaten rog en een halven stuiver gebuurcijns.

fol.187,187vo 16 maart 1557 stilo brab.
Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Goert Danielszn.van den Eynde:
-een hoeve met al haar toebehoren gelegen te Asten en genoemd,aan 
Vosholen bestaande uit:
-een huis,hof,hofstad 1 Jan Peters 2 Aert van den Berghe e.a. 3 de 
gemeynt 4 die hoeve tot Houbraken.
-een stuk beempt 1-2 Jan Merchelis Maeszn. 3 Jacop Dirck Henrick
4 de gemeyn beeck.
-een stuk groese 1 Jan Peters 2 Peter van Berckel erfgen. 3 de Aa
4 Jan Peters.
-een stuk groese 1 Peter van Berckel erfgen. 2 Juffr.Walberch 3 de 
Aa 4 Peter Vereynseldonck.
Vrij behalve 2 mud rog ........ e n ....

fol.137vo
Goessen van de Ven heeft "verbuet als rechte verbueter een huys, 
hoff ende hofstad gelegen int dorp.'1
1 die kerckhof 2 erfgen.Frans Sijmons 3 den verbueter voorn.4 de 
straat.
Dit huis enz.hadden de provisors der tafel van de h.geest te Asten 
met vonnis en recht volgens oude manieren van recht opgewonnen. 
-N.B. verbueten= opgewonnen goederen verkopen.-
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fol.187vo,188

-nog een stuk land,den Venecker 
-nog een stuk land,den Huysecker
-....stuk land,den (Bock.....) 1 Jan Marchelis Maes 
Deze mededelers moeten jaarlijks gelden 3i mud rog aan de kapel 
tot Omel,nog 6 vaten rog aan de erfgen.Jan van Lievendael en een 
cop aan de kosterij van Asten,nog 5 gld.2 st.en de cijns van de grond.

fol.188vo
genoemd,den Huysecker 1 Jan Marchelis Maes 2 de mededelers 3-4 Mat
hijs voorn.
Uit deze percelen moeten de voorn.delers jaarlijks betalen 3i mud 
rog aan Heer Frans en Mr.Jacop zijnde zonen van Mathijs van den Eyn
de,nog 6 vaten rog aan de erfgenamen van Jan van den Eynde,nog 6 
vaten rog aan erfgen.van Jan van Lievendael,nog een vat rog aan de 
vicarie,nog een cop aan de kosterij,nog 5 gld.2 st.dat de delers 
samen ten Bossche gewonnen hebben en de cijns van de gronden.

fol.188vo
Jacop Daemen bekent schuldig te zijn aan die hem richten zal.

fol.189 16 maart 1557 stilo brab.
Op 16 maart 1557 stilo van den Bosch heeft Bonaventura Verweyden 
een vonnisbrief geimpetreert (=verkregen) inzake het ten achter 
zijn van 3 pachten,elke pacht van 30 st.

fol.189vo 16 maart 1557 stilo brab.
Michiel Janszn.van de Cruys heeff'gerichtelijk in dese banken van 
Asten doen publiceeren sekere scepenbrief hem beclaegende dat die 
selve ontweest is van versweghen er*'chijnsen die in den selven 
brieff ven verswegen zijnde, achtervolgende den welcken brief ven 
heeft die voorgen.Michiel begheert van den scholtet gemaent te 
hebbene (het) hij achtervolgende den voorsr. brieff ven souden moi
ghen procedeeren op sijn weerpant,die scepenen daer op gemaent zijn
de hebben geweesen voier recht dat die Heere Michielen zall rich
ten aen die achtergelaeten gueden van den gheenen die hem den 
beempt loss ende vrey aengevest hevet,soe recht is.
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fol.190
....... ende die voorgen.percelen voor de koper altijd goed genoeg
te maken als voor die jaarlijkse pacht van 15 vaten rog.

fol.190
Deze voorgen.pacht staat te lossen met 50 gld.rijnsgld.

Peter Anthonis Verheese verkoopt aan Goert Danielszn.van den Eyn
de een jaarl.pacht van een mud rog.

fol.190vo
Deze pacht van een mud staat te lossen met 40 rijnsgld.

fol.190vo,191 17 feb.1557 stilo brab.
Mathijs Bruystenszn.van den Zeylberch is met vonnis en recht ge
richt aan:
-een eeuwsel in de Stegen 
-een akker op den Oeyvers(neste)
Alles is gespecificeerd in brieven van (5 feb.1527) 

fol.191
....... De klachten gedaan door Mathijs voorn.heeft de Heer van
den lande gewezen voor recht,dat hij Mathijs zal vrijen en weren in
zake een opgewonnen pand in schepenbrieven begrepen......

fol.191 5,6,7,of 8 okt.1557
"Aert Aertszn.van den Eynde heeft hem allen borchtochten affge- 
zeght van den hoeffven aengaende Daniel van Gerwen ende dat midts 
deese redenenen dat parthijen hem (connen...) nyet onderhouden en 
hebben gelycke sij geloeft gehadt."
Testes Jan Jacops.

Einde van R 63
25 jan.1991
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Hier volgt een overzicht van de losse briefjes,die als bijlagen 
te vinden zijn in dit protokol R 63.

gemerkt: liggend bij: datum:
A fol.9 -dezelfde tekst- 1 5 feb.1553
B fol.21 -Luit Ysbouts .... 2 aug.1554
C fol.24 -Jan Andries .... 3 feb.1576
D fol.24 7 feb.1575
E fol.26 -Mercelis Jan S... 2 april 1554
p fol.28 -Jan,Mercelis en Henrick ... 8 jan.1578
G fol.28 -Peter van Baarle ... 4 april 1568
H fol.34 -memorie ... 31 aug.1554
X fol.37 -klad aantek. ... 19 sep.1554
K fol.47 -cijns,Wetten ... 4 aug. 1557
L fol.51 -proces ... 5 sep.1554
M fol.52 -Jan Andries van ... 9 okt.1554
N fol.61 -Jan Lucas ... 21 feb.1553
0 fol.61 -Steven Jan ...
p fol.61 -Prans Jans van Os ... 20 feb.1554
q fol.63 -Jan Jacops ... 29 april 1556
r  fol.63 -Jan Joost Willems ... 13 jan.
S fol.63 -Jan Jacops etc. ... 15 feb.1552
T fol.73 -Wilm Wilm ... 14 feb.1554
U fol.82 -Henric^ Baten etc. ... 23 april 1555
V fol . 86 -dezelfde tekst-
Y2 fol . 86 -verzoek van Luytgaert ... 26 juni 1555
W fol.113 -Helmond- 7 feb.
X fol.121 -Dirck Peter Kyevoets ... 16 jan.1550
Y fol . 1 6 8  -Jan Jan Henen ... 12 aug.1557
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Klapper op alle voorkomende namen.
K.B. * de toponiemen en namen van personen bij belendende 

percelen worden afzonderlijk geklapperd.
blz.

Aben, Jan (■ Vitten) 53
Aejen, Willem en Wijnant van 40 
Aeyen, Willem van

5 knd : Wijnant, Henricxken,Enneke,
Luytken, Gerard

Aeyen, Willem Willemszn van (gm Katelijn) 15-40-45-48-102
Altaar : O.L. Vrouw - Hr.Dirck van Milheeze- 20-54

Maria Presentationis 112
St. Servaes 42

Andries, dr.Anna, dr.Jan.zn : Jan : 90
Andrieszn., Mr. Dirck Joosten 66-86-90-93
Andrieszn, Reyner Jan 90
Anthonis, Anthonis 117
Asten, Jan van (Ida de wede) 47-120

Baerle, Agnes nat. dr. Beatrix van 53
Baerle, Peter van -schout tot'Asten- 15 

hij overl. 8 april 1567
Baerle, Peter Janszn. van 51
Baerle, Philips van (gm Beatrix) 53 

knd : Philip, Catharina,Anna, Geertruyt
Baeten, Jan 10-11-47-95
Baeten, Jan Henrick 12-13-57
Baeten, Jozina (ga Marten Marchelis Ysbouts) 57
Baeten, Hendrick (Johanna de wede) 6-9-11-12-20-24

4 knd : Jan, Hendrick 47-51-58-76-99 
Anna, (gm Mr. Dirck van Kessel)
Josina (go Marten Marcelis Ysboutszn)

Baeten, Henrick - koster- 86-87
Baeten, Dirck -de knd - 10
Bakel, Peter, Janszn. van 19
Berckel, Jan van 114
Berckel, Jr. van (Margareta Monix de wede) 106 

zn : Jan
Berckel, Jr. Petjrer van (gm Juffr. Margriet) 72 

2 drs : Katharina, Elisabeth
Berckel, Peter van 16-28-38
Berckers, Aert Villea 66
Berckers, Aert (g« o.a. Eisen) 21-22-51-52-65

knd : Philip, Jan 78-115 
Villemke, (gm Marcelis Jan Marcheliszn)

Berckers, Jan Aert 65
Berckers, Jan Philip (gm Henrica Joost Verdies- 96-97-109

seldonck)
Berckers, Jan Villen 57
Berckers, Philip 59-76-94-100
Berckers, Philip Aert 52
Berckers, Philip Jan 37-38
Berckers, Willen Villen 42-82-101
Bercknans van Vert, Jan 74

fiercknans. Jan 59
Bergh, Aert Aertszn van den (gn) 26-55-59-88-91

105-120
Bergh, Lenart Peterszn van den 37
Bergh, Philips v.d. -vorst€r — 61-62-66-67-96

97-99



Berghe, Aert van den 
Berghe, Aert Thijs van den 
Berghe, Aert Philipszn. v. den 
Berghe, Daniel van den 
Be... » Daniel Goerts van 
Berghe, Frans Mathijszn. v. den 
Berghe, Ghevard van den 
Berghe, Ghevart Peterszn. van den 
Berghe, Mathijs Mathijszn. van den 
Berge, Peter van den (Luytgart de wede)

4 knd : Ghevart, Jan ,Peter, Bruysten Berghe, Philip Philipszn. van den 
Bertenszn., Bertert Heyn 
Best, Goert Goerts van 
Best, Goossen van 
Bexzn.,Jan Gijsbrecht 
Boeschot, Aert van

5 knd : Gelden, Anna, Jutta
Margriet (gm. Goossen Joest Smolders)
Marike (gm. Jan Willem Froeyen)

Boeschot, Aert Geldenszn. van 30
Boescot, Anthonis ... van 120
Boescot, Gelden van 95
Boescot, Gelden Janszn. van 80-100-102
Boeschot, Goert Geldenszn. van 38
Boeschot, Henrick Geldenszn. van 24-50-55
Boescot, Jan van (ggm Antonia) 8-9-21-22-56-66

6 knd : Philip, Jan, Gelden, Severijn,Lenart 77-78-79-81 
Beeleke (gm Jacop van de Cruys)

Boeschot, Lenart Janszn., van 24-37-38-44-81
Boescot, Philip Janszn. van 60-64-76
Boeschot, Severijn Janszn. van 60
Boem, Mathijs Meliszn. van den 16-95
Boesen, Pauwel J 55-85
Bollen, Andries Mercheliszn. Jan 108
Bollen zn., Henrick Henrick Vrens 14
Bollen zn., Henrick Laureyns en Frans Laur. 87
Bollen, Henrick Wreyns 47-93
Bollen zn., Jan Dries 117
Bollen, Peter Janszn. van den 119
Boshuysen, Willem van 100
Boss, Gielis T y m m e r m a n s z n . aan den 87
Bottelmans, Lenart - schepen- 13-45-55-95
Brederode, Jr. Floris van 108
Brederode, Juffr. Margriet dr. Jr. Reynalt v. 108
Brederode, Jr. Reynalt van - Hr. van Asten - 27-28-103-106-11*
Brey, Gerard van 61-62-73-77-93

96-97
Brey, Hr. Henrick van - vicarius Asten - 42-68-73-74
Bruynen, Marten Willem 34
Bruystens, Mathijs 109
Bullen, Andries 88
Bussel, Aert Dirck Heynenzn. van 19 
Bussel, Anthonis van (gm Luytgen dr. Jan Henricx 15

Verasdonck)
d r . : Lij ske

Bussel, Hr. Dirck Aertszn. van 29
Bussel, Goect van 74
Bussel, Goert Cornelis van 81

20-99
39
49-54-117
3
27
41-65-95
57-101
54-85
36-57-103
36-37
6
87
60
67-111
99
31



§
Bij lagen j overzicht van losse briefjes als
Camp, Aert Willem v.d. (gm Luytgart)
Camp, Hr. Anthonis van de — priester — 

nat. dr. : Hadewich 
Camp i .:.Hg.ylwich dr. Heer Anthonis van de 
Camp, Jans van de (gm Henricken) 

zn. : Anthonis 
Camp, Jan Willem van de 
Camp, Joest Marcheliszn. v. d.
Camp, Willem van de 
Ceelen, Aert Peter 
Ceelen, Anna dr. Herman
Ceelen, Dirck Peter en Peter Peter (broers) 
Ceelen, Jan
Ceelenzn., Marten Ysbout 
Ceelen, Peeter zn. Dirck Aleit 
Celchs, Agnes dr. Jan van
Claes, Dirck (gm Mechteld dr. Philips Coolen) 
Claes, Marchelis (gm Jut)
Claeszn., Marten Jan 
Claeszn., Michiel Jan 
Claeszn., Thomas Mechiel 
Claeus, Oeltken 
Claeuszn., Jan 
Claeus, Joerden 
Claes, Katharina Dircks 
Cluytmans, Hr. Rutgher
Coeck, Peter Goertszn. van de (gm Wilhelma) 
Coelen, Bruysten Philips 
Coelen, Jan - de erfgen. - 
Coolen, Jan Philip

knd o .a . Phi1ip 
Coelen, Margriet dr. Henrick 
Coelen, PauwelPhilips 
Coolen, Philips (wedr. Margriet)

knd : Pauwel,Bruysten, Jan
Mechtelt (gm. Dirck Claes) 

Coenenzn., Frans Aert 
Colbraeken, Joest van 
Colbraeken, Joest Geritszn. van 
Corneliszn., Aert Mathijs 
Cornelis, Christina dr. Mathijs
Corneliszn., Cornelis .....
Corneliszn., Cornelis Thijs 
Corneliszn., Frans Thijs 
Cornelis, Jan

3 drs : Alijt, Maria, Catharina 
Corneliszn., Mathijs Thijs
Corstens, Lambrecht Dirck (gm Johanna dr. Jan

Witten)
Corstken, Mary 
Corters, Thomas Peters
Craendonck, Mr. Merchelis Reynen Janszn. van 
G(K)remers, Lambrecht (Aleyt de wede) 

zn : Aerdt 
Cruys, Antonis Janszn. van de
Cruys, Anthonis Thomas v.d. (gm Jutte dr. Joost

Verdiesseldonck)
Cruys, Dirck Janszn. van de

124
16-36-37-76-94
99-100
23
95
94
27
59
65
48-49
42
103-104-105
115
120

73
6
22-29-30
69-70
8
4-5-
117
5
51
67
76
66
102-103-104
44
22-93-109-111
23
17-66
100-116
21-22-23-112

118
76
32-35-60
100
83
118
85
73
117
55
53-54

102
5
106
7-48
118
96-97-109

83



Cruys, Henrick van de 61-66-67-111
Cruys, Henrick Thomaszn. van de 56
Cruys, Jacop van de (gm Beeleke dr. Jan van 7 7 _ 7 g_gg-8 1 _ 8 7  <
Cruys, Jan van de Boescot) 58-i 1 3  *.2o-’>5-fc£j J

knd : A n t o n i s ,E m ,L ucia,Gerarda
Cruys, Jan van de 58
Cruys, Jan Anthonis van de 76 

zn : Michiel
Cruys, Mathijs Janszn. v.d. 94
Cruys, Michiel Janszn. van de 43-69-81-83-84

119-122
CRuys, Thomas Anthoniszn. van de 45-55
Cruys, Thomas Janszn. v.d. 117 
Cruys, Willem van de (gm Elisabeth GhevartDeckers)46
Cruys, Willem Thoniszn. van de 1
Cuppenszn., Jacob Joost 15
Custer, Mr. Dirck den 78
Custer, Jan die 84
Custers, Heer Willem 2
Cuyck, recht van 106
Cijns, tot Wetten 27-28

Daemen, Jacop 122
Daems, Anna Jacop 111
Daems, Henrick 110
Danielszn., Gielis - kerkmr. - 31
Danielszn., Goert 45
Daniels, Jan Henrick 27
Danielszn., Jan Maes 59
Deckers, Ghevart 46 

dr : Elisabeth (gm Willem van de Cruys)
Deenen, Ariaen 63-72
Deenen, Ariaen Nicolaes 101
Deenen, Claes Willem (ggm Margriet Marchelis gj

Ysbouts dr.)
Deenen, Dirck 15
Deenen, Jan Willem 91
Deenen, Willem 91

2 zn Jan en Claes
Delien zn., Goert Jan (gm Marie dr. Laureyns 44-45

Witten )
Deservitor : Mr. Dirck Joesten Andrieszn. 86
Deynen, Jan Henrick 47- 74
Diepenbeeck, Jan van 18 

zn : Jan
Diepenbeeck, Aert Janszn. van 99
Diesdonck, Joest Henrickszn. van 121
Dinter, Willem van -schout in Asten 1555- 40
Diricks tot Gemert, Gevefct 44
Dirckzn., Gielis Henrick 56
Dircks, Jan 11
Dyrck, Jan Peter 12
Dirckzn., Joest Henrick 13
Doeren, Bernard van -schout Asten- 93-96-120
Doerne, Bernard Peterszn. van 46
Doerne, de vorster van 3
Doerne, Willem van 2
Dryes, Aert Jan (weduwnaar) 12
Drieszn., Mr. Dirck Joesten 27
Dries, Jan 9 
Dries, Jan Daem (gm Jenne dr. Joest Tripmekers) 49
Drieszn., Jan Daemen 67



Duppen, Goort Pauwels van 77-80

Eed, het doen van een 3Elsbroeck, Aert Henricks van 82
Elsbroeck, Roelof Ruttenzn. van 112 
Elssenzn., Dirck Ruelen (gm Margriet dr. Laureyn 44-45

Witten)
Emonts van de Ven, Aert Peter en Marike Peter 13
Emonts, Aert Peterszn. 74-88-120
Emonts, Frans 74
Engelen, Laureyns 72-74
Evictie of opwinning 3-89
Eynde, Aert Aertszn. van den 17-32-34-105-123
Eynde, Daniels.: van den 106 

2 zn : Goert en Gelis
Eynde \,Daniel Gortzn. van .... 12
Eynde, Daniels van den 74 

knd : Gielis en Willem
Eynde, Daniel Willemszn. v.d. 30
Eynde, Dirck Daniels en Marcel Daniels v.d. 34
Eynde, Dirck Daniel Willemszn. van den 29-30-44-52-53

56
Eynde, Dirck Mathijszn. v.d. 94
Eynde, Frans Marceliszn. van den (gm) 11
Eynde, Gielis Danielszn. van den 7-19-20-23-34

74-92
Eynde, Goert Danielszn. van den 4-52-75-81-121

123
Eynde, Goort Daniel Willemszn. van den 52
Eynde, Gregorius (Goeris) Danielszn. van den 51-91
Eynde, Jan van den - de erfgen.- 122
Eynde, Joest Danielszn. (Heilwig de wede) 81
Eynde, Marcelis van den 17-87-95-102-103
Eynde, Mercelis Aertszn. van den 81-82-83-92

101-118
Eynde, Marchelis Danielszn. van den 14-41-52-53
Eynde, Matheus Joestzn. v.d. 115
Eynden, Mathijs van den 122

2 zn : Hr. Frans en Mr. Jacop 
Eynde, Pauwel Marceliszn. v. den (gm Marie) 48
Eynde, Willem Danielszn. en Joost Danielszn. 69
Eynde, Willem Danielszn.van den (gm) 19-20-21-34-36-39-41-42-49-61-

81
Eynde, Theeuwen Joestenzn. v.d. 95-96
Eynde, Theeus Joostenzn. van den 96-116
E y n d e , -------Danielszn. v. den 63
Eynde, — ---- Janszn.- van den 7
Eynhouts, Gerart van 11'
Francken (Vrancken) , Dirck Jan 40-68
Francken (Vrancken), Griet dr. Jan 117
Francken, Jan ^4
Francken, Steven Jan 37
Franss., Jan Jan 15
Froeyen (Vroeyen), Jacop Willem 90
Froeyen, Jan Willem (gm Marike van Boeschot) 31-116
Froeyen, Willem Thomas 103



Gebont met enen overspronck; een 98Geldrop, Thomas van 77-82-109-116
Gelissen, Herman (gm Agnes) 8
Geltkens, Elisabeth dr. Meeus 36Gelyen, Jan van 101
Gerartszn., Willem Goert 117
Gerits, Thomas Jan 99-100
Gerits, Thonis Janszn. (gm Maria dr . Joest Mennen)29-32-58
Gerwen, Daniel van 123
Gerwen, Herman Danielszn. van 90-100-109-115

116
Ghevere, Jan van de 5-83
Ghielens, Tielen Dirck (Mechteld de wede ) 42
Ghielen, Isbout - kerkmr. - 31
Gielen, Dirck 105
Gobbels, Daniel 29-115
Gobbels, Daniel Goertszn. 43
Gobbels, Everaert Jan 32
Gobbels, Willem Goert 18-19-54-61
Goer, Gerit van de 26-27

zn : Herman (gm Marie)
Goer, Gerardt Joesten van de 42-68

2 knd : Herman, Anthonis
Goer, Hr. Hendrick van de 81
Goer, Herman Gerartszn. van de (gm Marie) 26-27-118
Goer, Jan Janszn. van de 75-118
Goer, Joest van de 62
Goer, Joost Gerardtszn. van den 93-96
Goer, Marchelis Janszn. van de 68
Goertszn., Lenart Jans 28
Goerts, Pauwel Philip Jan 17-34-68
Goerts, Teeuwen Willem 38-63-66
Goertszn., ---  Willem 84
Goertszn., Teeuwen Willem en Goert Willem 39
Goorts, Jan Wouter - de knd - 27
Gortszn., Goort Willem 95
Grevenbroek, Jr.Jan van 72
Groeten, Dirck Mathijs 97-119
Groeten, Dirck Janszn. 70
Groeten, Henrick Mathijs 109
Groeten, Jan - de erfgen. - 56

dr : Marie (gm. Jan Joost Willems)
Groeten, Joest Janszn. en Lenart Janszn. 45
Groetenzn., Lenart Jan 18-19
Groeten, Mathijs (gm. Anna) 68
Groeten, Mathijs Jan - de erfgen. - 94
Groetenzn., Thomas Jan 95
Groeten, Willem Mathijs 37-38
Guliker, Jan Willem den (gm) 2x 33

5 knd : Agnes (gm Lambrecht Goert Lenarts)
--- dr. (gm Willem Mathijs Houbraeken)
Maria (gm Jan Aerts Verhyndert)
Maria ( de jongste)
Heylwich (gm Mathijs van Kuylen) 

Gijben, Henrick 58

Haen, Aert die (gm Anna) 

Haen, Heyn den

15-17-19-41-64
88-89-115
60-95-102



Haenen, Goert 
Hansen, Bruysten 
Helden, Michiel van 
Helmond, Juffr. Walberch van 
Heneszn., Jan Jan
Henrijckszn., Anthonis Dirck en Jacop Dirck
Henrickszn., Henrick Mathijs
Henrijcx, Meus Daniel
Hermans, Bruysten Jan
Hermans, Willem Hans
Herssel, Jan van
Hersel, ..... van
Heylkens, Marchelis 
Heymkens, Anthonis Willem 
Heymkens, Jan Willem (gm Heylwig)
Heynen van Meyel, Aert Dirck - de voorknd. — 
Heynen, Aert Dirck
Heynen zn. van Bussel, Aert Dirck 
Heynen, Aert Dirck (gm)

zn : Heer Jan (pr)
Heynen, Anthonis Aertszn.
Heynen, Daniël Hanrick
Heynen, Henrick Henrick (gm Lisbet dr. Laurens

Witten)
Heynen, Hr. Jan Aert Dirck - priester -
Heynen,Hr. Jan Dirck (van Meyl)
Heynen, Jan Joest
Heynen, Hr. Jasper Aert Dirck - priester - 
Heynen, Joachim 
Heynen, Joest Dirck 
Heynen, Mathijs Jan

Heynen, Thomas Henrick
Heynenszn., ---- ck Dirck
H. Geestmeesters of provisors van Asten,

H. Geestmeesters van Deurne, de 
Hieronimuszn., Hieronimus Henrick 
Hoeben, Jan 
Hoeck, Jan van 
Hoeck, Jan Gieliszn 
Hoeff, Margriet van 
Hoeve, Thomas van 
Hoevel, Ermgart van 
Hoevele, Marike dr.
Horckmans,
Houbraeken 
Houbraken,
Houbraeken

de

van den

den en Elisabeth 
Cornelis van 

Hr. Marten 
Aerdt Dyrckzn.

Joost van 
Joest Peterszn.van

de dr

117
63-64
101
120
60-63-66-69-112
88
41
27
66-86-90-93
25-42-101
46
2
82-109
81
10-11-12-23-46
59-60-67
43
24 
19 
51
24-25
10-64-65
44-45
64-64-104-112
120
42-43-76 
68-70-88-93 
51-61-62-71-75 
46
85
5-9-10-16-17-18
20-21-23-24-32-
40-70-71-72-74-
76-82-85-88-95-
102-104-105-112
116-121
43-69-70-95 
6
16-21-24-76-94 
95-100 
10-11-17-36
39
25 
14 
17 
10
17-32-36 
112

82 
83 
11 
80 
64

knd : Peter, Anthonis, Andries (en zusters) 
Houbraeken, Mathijs Jan 33
Houbraken, Willem Mathijs (gm dr. Jan de Guliker) 33



Hulst tot Weert, Henrick van 
Hunsel, Henrick van 
Hynsbeeck, Willem Willems van

111

92-93
46

Jacops, Aerdt 48
Jacops, Aerdt Jan 40
Jacops, Dirck Jan 23-85
Jacops, Henrick Jan 18-71-90
Jacops, Henrick en Gerit 37
Jacops, Henrick 17-82-105-113
Jacops, Jan (geb. 1499) 106
Jacops, Jan 71

5 knd : Dirck,Aert,Jan die oudste,
Jan, de jongste, Henrick

Jacops, Jan - schepen - 10-31-35-38-56
66-72-76-84-85
93-101-112

Jacopszn., Jan Willem - de knd. — 56
Jacops, Mathijs 90
Jacops, Hr. Henrick 56-62
Jacops, Jan Jan 23
Jacobs, Peter Jan 15

5 knd : Jan, Mercelis, Henrick, Anna
Catharina (gm Michiel Frans..)

Jacobs, Philip 21
Jacobs, Philip Gerit 23
Janszn., Henrick 69-94
Janszn., Dirck 2-48
Janszn., Thomas 83-93-101
Janssen, Willemke 20
Jegher, Goert den 48
Jeronimuszn., Jeronimus Henrick 70-71
Joesten, Jan -koster tot Asten- 15
Joesten, Jan 32-52
Jonckers, Joest Henrick 41

Kapel tot Omel, de 22-57-78-122
Kenens, Hilleke 57
Kerk te Asten, de 24
Kerk te Deurne, de 22
Kessel, Mr. Berthold van 39
Kessel, Berthout Dircks van 117
Kessel, Mr. Dirck van (gm Anna dr. Hendrick 51

Baeten)
Kessel, Gielis Berthoutft van 66
Kessel, Gielis van 23-27-50-60-61

66-84-85
Krients, Dirck Peter (gm Elisabeth dr.Jan Witten) 53-54
Kyenens, (Kyevens) Dirck Peter 38-83-84
Kuylen, Mathijs van (gm Heylwich dr. Jan den 33

Guliker)

Lambrechts, Jan (gm Anna dr. Joest Tripmekers) 49
Lanen, Willem 1~2
Lauwreynszn., Lambrecht 33
Lemmens, Daniel 48
Lemmen, Willem - 26
Lenarts, Lambrecht Goert (gm Jan dr. Jan den 33

Guliker)
Lenartzn., Thonis Goert 67-117



Liessel, Berthout van (geb. 1511) 106Lier, Jan van 119Lieshout, Dirck van 10Lievendael, Jan van 122Lobkens, Jan Melis 60-66-68-69-
76-84

Lobkens, Jan Melis (gm Gielis dr. Laurens Witten) 44-45Lobkens, Jan Melis (ggm Gielis dr. Vranck 43-44
— de knd.— Vervoert)

Lobkens, Melis 50Loeffen, Henrick Aert 12Loen, ......  zn. van 2
Loeyen, Frans Wouter 42-46-50-81-!

92-93-95-96-
Loeyen, Dirck Wouter 105Loeyen tot Vlierden, Jan 111Loyen, Thomas Wouter 73
Loyen, Willem Willem 3
Lucas, Anna 21-52-89
Lucas, Gerit Jan 4
Lucas, Gerardt (en Philip de zn.) 108-109
Lucas, Jan 1-36-37-53-7
Lucaszn., Jan Jan 8
Luycaszn., Philip Gheryt 12
Lijnen, Goessen 12-16
Lijssen, Anthonis 65

Maes, Anna dr. Anthonis 21
Maeszn., Anthonis Thomas 12-16-43-117
Maes, Jacop (gm Elisabeth) 117
Maes, Jan 85
Maes, Lenart Marcelis - de knd - 7-34-68
Maeszn., Marcelis Lenart (gm Margriet) 28-117
Maes, Thomas 16
Marcheliszn., Lenart 55
Marcheliszn., Marcelis Jan (gm Willemke dr. Aert 51-52

Berckers)
Marcheliszn., Ysbout 10
Martens, Gerit 63-64-72-74
Martenszn., Marten Jan en Peter Jan 87-88
Matricularij of kosterij te Asten, de 86-93-122
Mauwers, Peter Theeus (gm Katharina) 69-97
Meer, Willem Peter van de (gm Aleyt Kremers) 47-48
Melis, Jan 27-63
Melis, Mathijs 115
Mennen, Anthonis Joest 120-121
Mennen, Anthonis Jan 68
Mennen, Anthonis Jan Anthonis 29-30
Mennen, Cornelis Anthonis - de erfgen - 48-49
Mennen, Cornelis 50

2 zn : Goert, Willem
Mennen, Elisabeth dr. Peter 56
Mennen, Henrick Joost 31-92
Mennen, Jan Anthonis (Elisabeth de wede) 29-30

7 knd : Willem, Peter, Aert, Pauwel, 
Elisabeth, Jan, Anthonis

Mennen, Maria dr. Anthonis 25
Mennen, Peter Thonis 19
Mennen, Joest Anthonis 29-30

3 kind: Anthonis, Hendrick en Maria
( Maria gm. Thonis Jansz. Gerits )



Mennen, Willem Cornelis Anthonis ~ de erfgen. 
Mennen, Willem Jan (gm Anna)
Mennen, Willem Jan Thonis

Aert Dirckse van 
Henrick Dirckszn. van 

Hr. Dirck -rector- 
Peter Ruelenszn. van 
Jan Mr. Henrickx Roelofszn. van 
Roeff Hr. Dirckzn. van 

Mr. Frans 
Jan van

Moesdijck, Gerard Lucas van de
Molder, Mathijs den
Molderszn., Goessen Aert
Molendijck, Anna dr. Peter van den
Moelendijck, Barbara en Jen Peters drs. van den

Jacop ----  ers van den
Jacop van den (gm Elisabeth -eerder

wede )
Jenneke Peter van de 
met 2 onm. knd.
Goessen Peterszn. van den 
dr: Marie de jongste 

Peter van den
knd: Maria, Barbara, Jen, Jacop 

Monix, Juffr. Margriet

Meyel, 
Meyel, 
Milheeze, 
Milheeze, 
Milheeze, 
Milheeze, 
Mlllynx, 
Moersel,

Moelendijck 
Moelendijck
Moelendick,
Moelendick,

Molendick,
4

48-49
23
34-81-82-83-94-
120
42
51
54-61
30
26-30-88-89
23-89-98-99
10
88-102
53
10
5
11-61-86
115
47
73
89-115
40-89
25
100-101

Nicolaeszn., Marten Jan 
Nouts, Everard -secrs. 
Nuwenhuys,----- zn. van

Asten-
108-109
16-59-60-89
41

Oerscot, Jacop Danielszn. van (gm Elisabeth Joost 43-96-97-109-
Verdiesseldonck dr.)120

Oerschot, Wilbrort van (gm Lijsbeth) 37
Omel, Gerit van 19
Os, Frans Janszn. van 1-37
Os, Gerit Lambrechtszn. van 5-6
Os, Gerard van 32
Os, Goort van (Jen de wede) 39
0s, Ghevardt van 25
Oss, Heil van 94
Os, Lambrecht Janszn van 4-14-28
0-- , Willebrord van (gm Lysbeth) 3-4
Os, Willem Willemszn. van 37
Otterdijk, Aert van (geb. 1491) 8-106-115
Otterdijck, Aert (gm Elisabeth) 100
Otterdijck, Aert Anthoniszn. van 100
Otterdijck, Anna dr. Goessen van 23-83—94 
Otterdijck, Claes Janszn. van (Mechtelt de wede) 18-21-57-68—98-99
Otterdijck, Frans Goessens van 72
Otterdijck, Goessen Aertszn. van ° 

zn : Frans
Otterdijck, Goort Janszn. van 71
Otterdijck, Jacop Aertszn. van c_ t >_b 
Otterdijck, Jan Aertszn. van 
Otterdijck, Jan Thonis

5-23-83-84-94
73



Ouwen, Jan zn. w. Zeberts van -cijns— 
Overland, Jan van - de erfgen. - 27-28

55
Panheel, Cornelis van 8Pauly, Hr. Nyclaes -apostelhuis Mierlo- 35-52Pauwels, Henrick 10Pauwels, Jan Peter 3Pauwels, Lemmen 119Pauwels, Peter 3Peel, moeren in de 81Pelt, Simon van 6-47
Pesserszn., Peter Mathijs 10
Peterszn., Frans Emonten 6
Peters, Jacop (= v/d Molendick) 25
Peterszn., Jan Dirck 100
Peters, Jan (Lyske de wede) 12

knd: Peter en Lambert
Peterszn., Marten Geef 50
Peterszn., Mathijs (gm Margriet dr. Joest 49

Tripmekers)
Peterszn., Peter Dirck 18-19-57
Philips, Aert (Aleidis de wede) 112
Philips, Bruysten 23
Philips, Hr. Henrick 56
Philips, Pauwel 32-38-102

109-115
-105-

Porters, Dirck 102-103
Pruymen, Dirck 55-85

Ravenacker, Jan Reyneri van den (de weduwe) 2
Ravensacker, Reyner van den 67
Reest, Peeler Janszn. van 51-52-65- 75
Rentmeester, Cornelis den 108
Reyners, Jan 118
Reyners, Mathijs 102-105-112
Reynkenszn., Henrick Heynen 64
Robben, Goessen Maes 16
Robben tot Vlierden, Henrick Willem 111
Robijns, Aleit 4-37
Roefs, Anthonis Laureyns (Elisabeth de wede) 73

3 knd: Aelbert, Beatrix en Josina
Roefs, Jan Cornelis (Heylke Maes Willems dr. de 75

wede)
Roefs, Lauwreyns 73
Roefs, Mechtelt 46
Roefs van Helden, Michiel 59

36-37-Roefszn., Michiel Gielis 1-3-4-15-
47-48-60

Roelofszn., Jan Mr. Henrick 64
Roeloffs, Roeff Lauwreyns 118
Roesvenne, Jan Joestenzn. van 67-74
Roesven, Jenneke dr. Joesten van (en knd.) 67
Roesvenne, Melis Jan Joesten van 67
Roggel, Huybrecht van 94
Rosvelt, Dirck 42
Roevers, Aelbrecht Geerlijck Aelbert 58

knd : Aelbrecht, Anna, Barbara
Rovers, Geerlijck Aelbrechts 4J

knd : Aelbert, Barbara en Anna



Ruth, Jan Dircks van 
Rijt, Willem van 73

73

77
115 
89 
47 
69 
36 
93 
71 
45 
19
1-4-8-13-15-16- 
17-30-37-39-45- 
53-59-62-72-86- 
95-106-107-112- 
114Schepenen van Asten, de (-hun leeftijd in 1557-) 106

Scherders, Adriaen Peter (Geertrui de wede) 17-85 
dr : Jenneke

Schoenmakers, Merselis Jan 13-14
Schout in Asten : Willem van Difttër 40

Peter van Baerle 15
Schijndel, Jan Eymbertszn. van 119
Secretaris tot Asten : Ev. Nouts 16
Sluyter, Jan die (Luytgaert de wede) 54
Sluyter, Peeter die 72-74
Smetszn., Corstiaen Goert 92 
Smolders, Goessen Joest (gm Margriet van Boeschot)17-31
Smolders, Jan Andries 19-20-39-70-118
Smolderszn., Marchelis Gerardt 10
Smolders, Peeter Jan Goorts 60
Smolders, Peter Andries 51-119
Sneyers, Jan Cornelis 85-89
Soerendonck, Goert Delyen van 38
Spee, Aleidis dr. Peter 5-17
Spee, Henrick Henrick 5-25-32-35-46-

59-60-89
Spee, Jan 16
Spijcker, Peter Janszn. van den (gm Anna) 7-8-
Stricken, Henrick Jan 90-112-121
Stricken, Jan Korsten 15

Sanders, Aerdt Jan 
zn : Aerdt 

Scalvogels, Goert 
Scalvogels, Henrick 
Scalvogels, Joachim 
Scalvogels, Katelijn
Scepers, Andries Dries en Jan Dries 
Sceeper, Jan den 
Scepers, Jenneke dr. Dirck 
Schaenen, Henrick
Schepenen van Asten, de 7 (31 aug.1554) 
Schepenen in Asten, de

Teuwen, Bertert Henrick 36
Theeuwen, Andries Henrick 120
Teeuwens, Hanrick 47-92

knd : Dries, Berthold, e.a.
Jenneke (gm Joachem) __ .

Theeus, Jan (gm Luytgard) 10-99-100-112
Theeus, Peter en Wilbrort (broers) "
Theeuszn., Peter Jan 
Theeus, --- dr. Wilbert
Theeus, Wilbort Jan 0, QO 1noT. , _ 36~oy-102•lOoHelen, Jan
Thielen, de jonge Jan

12
83



Thielen, Anthonis Jan 71
Tielen, Jan Jan 4-5
Thoer, Jan van 120
Thomas, Goessen 117
Thonis, Willem Jan 25-42
Thijs, Merchelis 119
Tripmekers, Gerit Joost 112
Tripmaeckerszn. , Jan Joest 13-28-93
Tripmekers, Joest (Elsbene de wede) 49

5 knd : Jenne (gm Jan Daem Dries)
Gergrt, Jan
Margriet (gm Mathijs Peterszn.)
Anne (gm Jan Lambrechts)

Ven, Ardt Peter Emontszn. van den 13
Ven, Goessen van de 121
Venne, Hr. Jan van -priester- 73
Verasdonk, Jan Henricx (gm Katherina) 15-23-64-65-66

dr : Luytgen (gm Anthonis van Bussel) 95
Verarschot, Art Geritszn. 24
Verbeeck, Art Peterszn. 23
Verboeschot, Thomas 63
Verbraeken, Aert 91
Vercolbraeken, Geridt Janszn. Joesten 103-104
Verdiesseldonck, Elisabeth 109
Verdiesseldonck, Joost (Elisabeth de wede) 97-98-109-112

8 knd : Peter, Jacop, Michiel, Pauwel
Henrica (gm Jan Philips Berckers) 
Elisabeth (gm Jacop Danielszn.van Oerscot) 
Jutte, (gm Anthonis Thomas van de Cruys)
Joostke

Verdiesseldonck, knd. Joost -deling- 112-113-114
Verdiesseldonck, Peter 101
Verelmissen, Ghevart 24
Vereynseldonck, Aert Willem 36
Vereynseldonck, Jan 34-93-108
Vereynseldonck, Jan Willem - h. geestmr.- 16
Vereynseldonck, Peter 10-13-81-90
Verheese, Peter Thonis Janszn. 4-14-28-70-71-

102-103-123
Verheese, Willem Bruystenszn. 10
Verhoeven, Heyn.tken 12
Verhoeven, Henrick 115
Verhoeven, Henrick Gerardtszn. 58-118
Verhoubraecken, Peter Joestenzn. 13
Verhynert, Aert Lucas (geb,_ 1533) 106-115
Verhynaert, Anna wede Lucas (gm Dirck van 7-47

Werdingen)
Verhyndert, Aert 45 

knd : Willem en Lucas (Anna de wede)
Verhyndert, Jan Aertszn. (gm Maria dr. Jan den 33-77

Guliker)
Verhyndert, Lucas Aertszn. (Anna de wede) 18-45

2 knd : Jan, Barbara
Verhynaert, Willem 120
Verhynaert, Willem Aert 47
Verleynsdonck, Henrick Mathijs 92
Verleynsdonck, Mathijs Meliszn. 82



Vernebben, Jan Lambrechts
Verrijt, Aert Philips (Aleyt de wede)
Verrijt, Anthonis Janszn.
Verrijt, Cornelis Janszn.
Verrijt, Dominicus Joesten
V e r r i j t ,  Jacop Janszn. en Willem Janszn
V e r r i j t ,  Jan

2 zn : Cornelis,
Verrijt, Jan Joesten 
Verrijt, Jan 
Verrijt, Jan Janszn.
Verrijt, Peter

Peter

Verrij t , 
Verrij t , 
Verrij t 
Verschueren 
Verstraeten

Peter Janszn. 
Peter Joesten 
Willem Joesten 

Dirck 
Jan

weduwe Lucas Verhijnaert 
gm. Anna

Vervoert, Aert Francken

Vervoert, Alijt dr. Francken 
Vervoert, Goort Aertszn.
Vervoert, Jan Aertszn.
Verweijden, Bonaventura
Vicaris tot Asten: Hr. Henrick Geritsz. van Breij 
Vos, Dirck die ( gm. )
Vrancken: zie ook Francken 
Vrancken zn., Steven Jan 
Vrients, Henrick 
Vrients, Joest 
Vroeijen: zie Froeijen 
Water, Everardt van den - 31 jaar |
Weert, de President der stad 
Werdingen, Barth Peters van 
Werdingen, Dirck van ( gem. Anna 
Werdingen, Dirck Peterszn. van (
Wertszn. Rut Hubrecht
Weijndelzn. Willem Lemmen ( 2 knd: Peter, Jan ) 
Weijnenzn. Marchelis Dirck
Willems, Dirck Ceel ( gm. Heijlken Claeusen Weltkendr. ) 
Willemszn. Gielis daniels 
Willems, Goert - Schepen
Willems, Heijlken dr. Maes ( g.g.m. Jan Cornelis Roefs ) 
Willems, Jan Joost ( gm. Marie Jans groetendr. ) 
Willemszn. Jan Merchelis 
Willems, Marchelis Peeter
Willemszn., Merchelis ( gm. Marike ) knd. Jan, Dirck 
Willems, Michiel ( tot Someren )
Willems zn. ,Willem Daniel 
Willen, Willeke - de erfgen. -
Winckel, Heijlke dr. Joosten van 
Witten : zie ook Aben
Witten, Aben 4 naknd: Jan, Margriet, Meet en Elisabeth
Wittenzn., Dirck Jacop
Wittenzn., Gevart Jan
Wittenzn., Ghevart Laurens
Witten, Jacop 2 zn. Joost, Dirck
Witten, Jan ...
Witten, Jan ( gm. Margriet 8 knd:

Ghevert,
Elisabet

Willem, Dirck, Jan, 
Henrick, Johanna (gm. Lambrechts Dirck 
( gm. Dirck Peter Krients ) Margriet

54-57-72-101
17-85-102-104
117
72-95
71
75
34

63
61-63-69-102
39-40-42
11-32-69-81-86
87-109-115
24-25
17-35-68-73-103
24
82-88
46
6-27-32-58-65-
69-70-76-93
70-84
47 
29
25-61-83-106-122
7-42-68 
49-77-80-89

3
53
77

1-2
20
24-70-71-102-103
)47
35-45-74
16
26
59
85
6-47-48
11-12-75
75
22-38-43-56-58
50
76 
50 
111 
13 
73 
119

53
41-105
11-16-58
44
39
16
53-54 

Cortenszn.)



)

Witten, Laurens ( gm. Adriana 8 knd: Ghevart, Henrick, Peter 
Marie, Johanna ( gm. Goert Jan Delienzn. )
Gielis ( gm. Jan Melis Lobkens )
Lisbeth ( gm. Henrick Henrick Heijnen )
Margriet ( gm. Dirck Ruelen Elssen )

Witten, Willem Jan 
Wouters, Thomas Jan
Wouterszn., Thomas Jan Heer ( tot Geldrop )
Wyechmoets, Reijner Ariaen 
Wyeckmoets, Reijner ( geb. 1475 
Wijel, Jan van den - erfgen. )
Ysbouts, Gielis Joost 
Ysboutszn. Jan Joesten 
Ysbouts, Luijt zn: Wilbrord 
Ysbouts, Marchelis 2 knd: Marten

Margriet ( gm 
Ysboutszn. Marten Marcelis ( gm 
Ysboutszn. Ysbout Joosten 
Ysermans, Jan
Zeylberch, Gevart zn. Bruijstens van den 

Zeylberch, Henrick Henrickzn. van den
Zeylberch, Jan Andries van den ( gm. dr. Herman Gerit v.d. Ghoer

Zeylberch, Jan Jan Andrieszn. van den 
Zeylberch, Marchelis Bruijstens van den 
Zeylberch, Mathijs Bruijstenszn. van den

Claes Willem Deenen ) 
Josina dr. Hendrick Baeten )

86

87-102-103
14
85-94-101
106
88
109
38-45-120
9-10
91,99

18-24-51-57-87
103
93,109,111
27-31-50-57-59
60-66-76-84
10

> 10- 12 - 13- 16- 17-18
21-23-26-27-32-43
55-82-98-105
11 - 91 - 112 - 113-120
51
44-119-123





Klapper op toponiemen.

A a  jj de

Aastappen, land te 
Achterbosch, den 
Appart, land den

Backhuys, het
Bakel, hoeve die Esp tot
Beeck, de gemeyn
Beeck, huis op die
Beempt, den cleynen
Beempt, den hoeghen
Berck beempt, weiland den
Bergelen, in de Vloet tot
Boe(e)enhoff, land den
Boescot, land tot
Boesen te Deurne, beempt in die
Boshof, erf den
Boss, aan den
Bosscherweg, de 
Bosselken, het
Braeck op Diesdonck, groese die 
Braeckecker op Diesdonck, die 
Braecken, die gemeyn 
Broeck, het gemeyn 
Broeck, het groot 
Bussel, de hoeve van 
Bussel, beempt achter 
Bynderen, convent van
Camp, den hoeghen 
Camp, Broex 
Camp, land den 
Go lek, die
Craenenbraeck, land die 
Cruyswech, de
Cuyleckersche Horst, groese aan

Deintkent, int dorp 
Diesseldonck, hoeve op

Diesdonck, de Braeckecker op 
Dyesdonck, de 
Dijck, land aan gheenen 
Dijck, huis a.d.
Dijk, een eusel a.d. Lieropse 
Dijckweg, de

Eeusel, een
Eeusel, het O.L. Vrouwen- 
Ekelhoff, land den 
Esp te Bakel, hoeve 
Essecker, den
Geldensacker. den Graftecker, den

7-21-35-38-40-46
53-55-87-98-104-
105-110-111-121
12-112
34-41-44
83-96
97 
65
11-52-121
25-64
7
70
98 
53 
110-111 
9-78-79-80 
56-85
34
9-21-37-72-78
105
34
110
103 
1-37 
45
22-44-72-87
78
50
52
34

22
12
9-78
7
74 
70 
110

75
4-96-97-98-109 
110-112
1
24
21-55-104
5-31-40-59-68 
91
40
40
40-92-96
68
111
65
110

4
104



H 1
Haeseldonck, land in die 
Hagelcruys, land aant 
Haverlant, beempt aant 
Heerstraat, de gemeyn 
Heesacker, land den 
Heeseryxs veen, aan 
Hoeck, land aan gheenen 
Hoeve, den Struycker 
Hoeve, Vosholen 
Hoeve tot Houbraken, de 
Honsdonk, groese die
Horenvoetsbeempt, beempt op Werdingen den
Horick, land in de Stegen aan den
Horrick, het goed van
Horst, land met
Houbraken, hoeve op
Hucaker tot Omel, den
Huerck, den Ryet
Huesden, land op
Hynart, huis op die
Huysecker, den

Kerckhof, die
Keyenstert in de Stegen, huis etc. 
Koestraat, de 
Koestaecken, de
Laarbroeck, beempt int 
Langstraat, huis in 
Liessel, huis tot 
Loverboschweg, land aan de 
Lyckwegh, den gemeynen 
Lyelder, int
Mauwerscht, land het 
Moelenbergh, huis a.d.
Molendijck, hofstad aan ghenen 
Moelendijck, groese den 
Molen, land aan de (oude)

Oeyversnest, akker de
O.L. Vrouwenecker, land den
Omel, land tot
Omel, huis tot

Onstaden, een erfenis op

Papendonck, groese die 
Pass, land a.d.
Persoens beempt , de
Raeyecker, den 
Rey, land die 
Rietbeempt, de 
Roet, land int

14-59-87-102
31
78-121
110-121
46-96-102
83
55
24 
121 
121 
18-19 
28
25 
9
109
121
56 
12 
28
77
122

121
121
4-112
64
39-59-81-120
13
2
13
22
7-47-92
88
31
115
5
17-45
123
87
32-35-44-45-55
68-75-91
37-41-51-57-65
70-72-81-94-117
118
42-120

83-94
82
77
109-111 
96 
104 
47-70



Snijderscaap, land den 
Sporckel, land in die 
Sporckt, land die 
Stegen, huis of land in de

Stock, goederen den 
Stockecker, den 
Strijcker, hoeve den
Venecker, den
Vlierden, huis te
Vloet, land in die
Vloet tot Bergelen, beempt in de
Voerseldonck, huis of land op

Voerseldonck, weg naar 
Voert, beempt aan die 
Vorckersboeo, land aan den 
Vosberch, akkerke ontrent den 
Vossenhoelen (Vosshoelen), huis etc tot

17
119
23
6-9-19-20-21-25
34-55-58-69-89
97-112-121
28
21-38-75
22-24
30-122
2
21-34
53
4-19-29-38-41-
43-45-49-53-54
68-70-71-87-108
117
9G
14-46-91
92
10
24-41-105-117
121

Waeplenbraeck, land den 
Vaterstraet, land in de 
Weg, een erf
Weg van Boesschot naar Buttelmans, de 
Vech, de hoghe
Verdingen aan die Voert, beempt tot
Veyers, land die
Willichecker, den
Wolsberch, huis of land in de

96
87
18-30-41-47-65
83-88
55
65
14-28
36
88
10-13-24-26-63
87-90-92-96-119





Klapper op alleen persoonsnamen genoemd bij de belending 
der percelen.

Beemer, Jan die 46
Berckel, Peter van - de erfgen.- 121
Berckers, Aert 34-72-78
Berckers, Aert - de 3 vóórknd - 21-22
Berghe, Jan Peters van den 28
Berckers, Jan Philip 109-113
Berckers, Philip 72
Berckers, Willem 72
Berghe, Aert van den 121
Berghe, Aert Aertszn. van den 41-87
Berghe, Frans Thijszn. v.d. 19-42-83
Bergh, Mathijs v/den 13-29-54-68-108
Bergh, Peter van den -erfgen.- 21-22-32-34-35-

38-44-53-59-118
7-72
4
9-21-22-44-78-79
34
9-22-51-65
5
25
69 
112 
45 
29
44-70-93-108
104
70
13-87-92-96-102
94
68
9-19-41-78-79

Berghe, Philip van den 
Boeschot, Goort Geldens van 
Boeschot, Jan van 
Boescot de jonge, Jan van 
Boeschot, Lenart van 
Boescot, Jan van 
Boeschot, Maes van 
Boeschot, Severyn Janszn. van 
Boescot, Thonis van 
Bollen, Jacop 
Bottelmans, Gerit 
Bottelmans, Lenart 
Bottelmans, Willem Lenart 
Brant, Gerit van den 
Bruyn, Willem die 
Bruystens, Mathijs 
Busel, Goort van 
Bynderen, convent van

Ceelen, Jan
Ceelen, Marten
Ceelen, Peter
Claeus, Dirck

13
47-104 
68 
22

Coelen, Bruysten
Coien, Jan - de erfgen.- 65-94
Colen , Luyt - de erfgen. - g
Coelen, Margriet 
Coppens, Dirck
Cremers, Lambrecht - de erfgen. ^
Cremers, Lauwreyns Roef 9-109-113
Cruys, Anthonis Maeszn. v.d. g
Cruys, Jacop van de 118-119
Cruys, Jan van de - erfgen. - 31-94
Cruys, Michiel v. de 9-78-79
Cruys, Thomas v. de 104
Cuypers, Gerit 69
Cuypers, Huybert



Danielszn., Jan Maes
Diepenbeeck, Aert Janszn. van
Dircks, Dirck
Donckers, Gielis
Dries, Dries Henrick
Dries, Jan (= v/d Zeylberch)

Emonts, Aert 
Emontzn., Aert Peter
Emonts, Frans Peter (Johanna de wede)
Emonts, Heylwich ae;
Everaerts, Lijske
Eyck, Roelof van
Eynde, Aert van den
Eynde, Dirck Danielszn. van den
Eynde, Gielis van den
Eynde, Henrick Janszn. van den
Eynde, Merchelis Artszn. v.d.
Eynde, Merchelis Danielszn. v. den 
Eynde, Peter van den

51-67
47
55
67
44
28

96-104
59-87
75
63
102
20
78
22
54
75
13
38-44
41-44

Franckenzn., Dirck Jan 
Froeyen (Vroeyen), Jacob 
Froeyen, Willem

40
6
120

Geefkens, Metten - de erfgen. - 
Gemert, de commanderij te 
Gerits, Anthonis Jan 
Geritszn., Dirck Joost 
Gheenen, Henrick 

Henrick
Ghielen Aert - de erfgen. - 

Gobbels, Everart Jan 
Gobbels, Jan 
Gobbels, Lenart Jan 
Gobbels, Willem Goort 
Goer, Gerit van de 
Gorrenzn., Mathijs Jan 
Groeten, Jan 
Groeten, Lenart 
Groeten, Dirck Thijs 
Groet, Thijs die 
Groeten, Mathijs Jan 
Groet, Willem die 
Groeten, Willem Janszn.

Ghevarts 
Ghielens

24
65
47-70
53
92
87
45
53
35
21
31
70
72
41
20
83
38
44
68
70

£. OHaen, Aert die 7 - 1 0 8
Haenen, Goert ^
Haen, Heyn die
Haenen, Jan
Haenen, Margaretha
Hannen, Aert



(fansen, Willem
Heessen, Joost van den 44
Helmond, Joffr. Valberch van 32
Henrick, Jacop Dirck 121
Henrickszn., Mathijs Jan ^21Hermans, Daniel 41-75-80
Heyen, Jacop van den 
Heynen, Dirck - de erfgen. -
Heynen, Gielis ’
Heynen, Mathijs Jan ”
Hoeck. Jan vaï den W O I
Hoeck, Peter van 
Hoeoichianszn., Henrick Pauwels 
Hoerick, Gort van den 
Hoeve, Aert van den 
Houbraeken, Joest van 
Hurcknans, Art Villen 
Horcknans, Hr. Marten
Hurcknans, Villen - de erfgen. - 14-91
Huypkens, Rutgher 98-110

87 
7 
9 
5
4-77
28
41-69

Jacops, Aert 50-68
Jacops, Jan 38-104
Joesten, Aert 2
Joosten, Jan 92
Joesten, Ysbout 92-96
Jonckers, Henrick 38-44-56-72
Jonckers, Sijmon 92-96

Kessel, Gielis van 9-40
Ceynster, Ceel die 46
Koexs, Meeus 96

Lemmen, Aert Dirck 22-56
Lennen, Dirck Claes 22
Lennens, Jan 75
Liessel, Goessen Franssenvan 121
Loen, Sinon van 2
Loeyen, Dirck Vouter 13-38
Loeyen, Frans Vouter 42
Louwen, Jan - de erfgen. - 111
Lucas, Jan 4-108

Maes, Lenart Marcelis 18-44
Maea, Jan Marchelis 28-64-121-122
Haes, Thunis - de erfgen. - 59
Maeszn., Villen Marchelia 20
Handenakers, Elisabeth 4-6
Neer, Villen Peterszn. van de 76
Hennen, Henrick Joesten 6
Hennen, Huybert Thonis - de erfgen. - 34
Hennen, Peter Anthonis ai
Hilheeze, Roelof Dirckzn. van 23-41
Hoelendick, Anna v.d. ®
Holendijck, Barbara dr. Peter van -
Holendijck, Marike dr. Peter v/den '
Hoelendijck, Jan van den 25 
Holendick, Goessen v.d.
Hoelendijck* Jacop van den



Oerscot, Jacop Daniels van 70“109-112
Osi Frans Janszn. van 4-91—103
Os, Gerart van — erfgen. — 5—59
Oss, Lambert Janszn. van 70-103
Otterdijck, Aert van 17-23-31-67

Panheel, Cornelis van 6-75
Peeters, Aert 4 6
Peeters, Ceel 63
Peters, Dieck - erfgen. - 6
Peters, Jan 42-121
Philips, Bruysten 22-65-81
Philips, Margriet 9
Poirters, Dirck 92-96

Ravenacker, Arts v.d. (de weduwe) 1
Ravenacker, Ceel Aertszn. van den 1
Reest,, Jan van 22-72-94
Reest, Peter van 81-118
Roeffs, Hans - de erfgen. - 6
Roefs, Jan Cornelis - de erfgen. - 75
Roefs, Lauwreyns 25-78-89
Rommen, Gerit 29
Ruelens dr., Marij 64
Rut, Anneke van 117
Rut, Dirck van 5-41-104
Rut, Metken van 92

Scepers, Aert 67
Scherders, Ariaen Peter 31
Smeets, Marchelis - de erfgen. - 54
Smet, Aerdt den 76
Smetszn., Corstken Goert 19
Smolders, Jan Andries 34-41
Smolders, Peterke 47-82
Sneyer, Reyner die 82-96
Snijers, Gerit 68
Snoecx, Jan 1
Spee, Henrick 43-44-70-71-93
Spee, Willem 92
Stricken, Mathijs - erfgen. - 118
Sijmonszn., Frank Henrick 50-121

Theeus, Peter 14-34-96
Theeuszn., Wilbrort Jan 87
Thielen, Jan 31-56-62—72-75
Thonis, Aert 6
Timmermans, Willem 46

Vennen, Goessen van den 50 
Verboeschot, zie : Boeschot
Verbraecken, Aert 9-104
Vercoelbraecken, Gerardt 56
Verdiesseldonck, Elisabeth wede Joest 109-110



Verdiesseldonck, Jacop Joosten 103
Verdiesseldonck, de knd. Joest 109-110
Verdijsseldonck, Willem 92-96-119
Vereycken, Willem 70
Vereynseldonck, Aert 19-42
Vereynseldonck, Jan 42-108
Vereynseldonck, Peter 121
Verhoeven, Joest 38-104
Verhyndert, Aert 45
Verhynaert, Willem 119
Verlynden, Aert Lucas 29
Verrijt, Anthonis Janszn. 75
Verrijt, Jacop Janszn. 78
Verrijt, Jan 31
Verrijt, Joost (de wede) 7
Verrijt, Philip - de erfgen. - 28
Verrijt, Thijs Philipszn. 28
Verschueren, Aert 50
Verschueren, Dirck 14
Verweyen, Aert Peter Emontszn. 59
Verweyden, Bonaventura 7-76-92-96-102
Vervoert, Aert 29-68
Vervoert, Jan 17
Voshoelen, Jan Peters van 121
Vrients, Aerdt - de erfgen. - 7
Vrients, Henrick 87-102
Vrijns, Henrick Peter 10
Vrients, Joest 36-104
Vrijns, Luytgard Peter - de knd - 10

Wagemekers, Willem — de erfgen. — 23—119
Werdingen, Barth. Peters van 2
Weynen, Dirck - de erfgen. - 4
Willekens, Mathijs - de erfgen. - 78
Willems, Gevart - de erfgen. - 7
Willemszn., Gregorius Daniel 50
Willems, Jacop Ceel 85
Willemszn., Jan Joost 53-54
Willems, Willem — de erfgen. — 40
Willen, Ghevart 47
Winckel, Sophie- van den 71—117
Winckel, Joost van den 71-94
Winckel, Dirck Joestenzn. van den 87
Witten, Anthonis 30
Witten, Dirck Jacop 41-64
Witten, Jan - de erfgen. - 53-54
Witten, Joest Jacop 64
Wouters, Dirck 96
Wyechmoets, Reynder 42
Ysbouts, Jan Joesten 67-74
Zeylberch, Jan Andries v.d. 
Zeylberch, Joost Andrieszn. v.d. 
Zeylberch, Thijs Bruystenszn. v.d.

109-110
46
19





De regesten met een paar transcripties zijn gemaakt door de heer 
A.F.N.van Asten uit Asten in samenwerking met mevr.R.Wijnhof uit 
Helmond.De uitgave geschiedde door het Streekarchivariaat 
Peelland.
Er zijn drie soorten klappers gemaakt.
De eerste bevat alle voorkomende namen,met uitzondering van de 
namen van bezitters of gebruikers van belendende percelen,te vin
den in de tweede klapper.
Verder worden in de derde klapper alle toponiemen vermeld.

Asten R 64

1566-1567

Deurne nov.1990.



Int jaere ons Heeren dusent vijf hondert ende LXVI,soe was Paes- 
schen de XlIIIde aprilis. (14 april 1566)
Doen waren scepenen tot Asten:
Bonaventura van den Weijen,Lenart sGrooten,Aert Vervoirt,Isbout 
Marcelis Isbouts,Dirck Vrancken,Dirck Thielemans ende Jan Peter 
Nouwenss.

fol.1,1vo 15 mei 1566
Peeter Joostenss.van Liessel voor sij selven ende Aert Vereijnsel- 
donck ende Jacop Joostenss.van Liessel als mombairs der onmundi- 
gen kynderen Peters voirsr.verweckt bij Elsbenen sijn huysvrou ge
weest, is dochter Aerts Vereijnseldonck voirsr.genoempt, 
ende die selve Aert ende Jacop voirsr.gheloevende die onmundige 
kynderen te vesten ende te vertijen te brenghen als sij mundich 
sijn,ende hebben erffelick vercoft Franssen Marcelis Peterss.:
-een huys,hoff ende erffenisse daerbij ende aen geleghen aen Voer- 
deldonck in de prochien van Asten tusschen erffenisse erffgen. 
Henrick Spee die een sijde ende erffgen.Lenart Marcelis Maess.aen 
ander sijde, streckende van erff.erffgen.Gorts Peter Wijllem op die 
ghemeynt van Asten.
-Noch een stuck lants geleghen int Affterbosch tusschen erffenis
se van Synte Joris altair die een sijde ende die ander sijde aen 
erff.Peter Jan Pegssoen,streckende van erff.Jan Wijllemss.op erff. 
Jan Dries Smolderss.
-Noch een stuck groessen ende heytvelt genoempt dat Krayegoer ge
legen tusschen erff.Peter Jan Pegssoen A.ende Ghevart Aert Wjjl- 
lemss.B.streckende van erffenisse des convents van Bynderen op 
die ghemeynt van Asten,
loss ende vrij utgenoemen den chijns van den gronde ende beloeven- 
de dat te vrijen ende te weren op hen ende op alle hen goet hebben
de ende vercrijgende sonder argelist ende vercopen vast ende ste- 
dich te houden super omnia.
Datum den XVde mey.
Scepenen Bonaventura van den Weyen ende Dirck Vrancken.

Asten R 64 (samen met R65 in een doos.)
1566-1567

fol.1
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fol.1vo
Peeter Joestensa.van Liessel voirsr.gheloefft op hem ende op alle 
sijn goet hebbende ende vercrijgende Aerden Vereynseldonck ende 
Jacop Joostenss.van Liessel voirsr.schadeloos te halden van al- 
sulcken geloefft als die selve alhier gedaen hebben als aenghaen- 
de den onmundighe kynderen voirsr.
Datum et testes ut supra.

fol.1vo
Ffrans Marcelis Peterss.belooft te zullen betalen aan Aerdt Ver
eynseldonck de som van 100 gld.nu tot Lichtmis toekomend over 
een jaar met de pacht,zijnde 6 gld.
Des gelooft Aerdt voirsr.die 100 gld.tot Deurne te zullen beta
len en dat zodanig dat Peter Joostenss.van Liessel en zijn knd. 
daar onbelast af zullen zijn volgens hen scheidings-en deelbrieven. 
Het geld dat Frans zal geven,zal zijn den philipsdaelder voor 35 st

fol.2
Ffrans Marcelis voirsr.belooft te zullen betalen aan Peter voirsr. 
25 gld.nu tot Sinxen toekomende en tot Lichtmis toekomende 1024 
gld.te weten den philipsdaelder voor 35 st.en ander goed geld na
venant, en voor de pacht 144 gld.7 st.

fol.2
Ffrans Marcelis Peterss.verkoopt aan Aerdt en Jacop voirsr.tot 
behoef van de onm.knd.voirsr.een jaarl.rente van 3 gld.3 st.en
1 mud rog jaarl.op Lichtmisdag en dat uit alle erffenissen voirsr. 
die hij gekocht heeft.

fol.2 vo
Aert en Jacop voirsr.consenteren Franssen voirsr.dat hij die ren
te zal mogen lossen met 1024 gld.met Kerstmis te voren op te zeg
gen als hij met Lichtmis daarna lossen wil.

Item deze erffenissen zijn gerekend op 10 lopensen en de som van 
de gelden is 330 gld.,meer of min.
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fol.2vo,3 28 nov.1566
Aert Marcelis Aertss.van den Eynde,Prans,Jan,Pauwels ende Thonis 
zijn broers,Frans Jan Aertss.man van Anna dochter Marcelis Aertss. 
van den Eynde met de knd.Ysbouts Joosten Isboutss.te weten Joost, 
Philip|Isbout en Jutken met hun mombers verkopen samen aan Dirck 
Henrick Thielenss.:
-een stuck groese int Lielaer 1 erff.erfgen.Henrick Gheenen 2 
het altaar van S.Joris in de kerk te Asten 3 erf gen.Henrick voirs 
4 Henrick Joosten Mennenss.e.a.
Vrij behalve de chijns van de gronden.
Schepenen Bonoventura en Lenart sGrooten.

fol.3,3vo
De voirsr.verkopers verkopen ook nog aan Aert Dirck Peter Cee- 
lenss.:
-een huis, hof, hof stad int dorp 1 Jacop Pfroyen 2 erfgen.Marten 
Ceelen 3 gemeyn straat 4 de gemeynen weg.
Vrij behalve cijns van de grond en een malder rog te gelden aan 
de tafel v.d.h.geest van Asten.
-een stuk land,den Eendenpoel 1 Jacop Pfroyen erfgen. 2 Theeu- 
wens Jan Gors erfgen. 3 de we .g 4 een vaarweg.
Vrij behalve de cijns .
-een stuk land,op de Loechten 1 Henrick Jacops erfgen.2 Goessen 
Aertss.van Best 3 Isbout Marcelis Isbouts 4 een vaarweg.
Vrij behalve de cijns van de grond.

fol.3vo
De voirsrIverkopers verkopen aan Mathijs Bruystenss.van de Zeyl
berch:
-een stuk beempt in de Hazeldonck 1 Bonaventura van den Weyen
2 de verkopers 3 Dirck Poirters erfgen. 4 de Aa.

fol.3vo
Dezelfde verkopers voorn.verkopen aan Jan Maes Danielss.s 
-een stuk land,int Lillaer 1 de straat 2 Goossen Aertss.van Best
3 Dirck Henrick Chielenss.e.a.
Vrij behalve de cijns.



fol.3vo
Dezelfde verkopers verkopen aan Frans Aert Emontss.:
-een stuk land,op Loeverbossche 1 Peeter Theeus erfgen. 2 de ko
per 3 Dirck Henrick Chielenss. 4 de weg.
-Deze laatste koop is niet doorgegaan.-

fol.4 14 dec.1566
Jan Jan Snabben soen als man van Heylwig hebben samen verkocht 
aan Joost Joost Danielss.en Jan zijn broer en Philips Jan Lucass.: 
-al hun goederen die zij hebben tot Asten en voorts tot behoef van 
alle kinderen van Heylwich voirsr.

fol.4,4vo
Jan Joost Danielss.,Philip Jan Lucass.als man van zijn vrouw,mede 
voor de andere knd.van Joost Danielss.van den Eynde en wijlen 
Heylwich zijn vrouw,verkopen samen aanJoost Joost Danielss.:
-die goederen die Jan Jan Snabben als man van Heilwich samen hen 
verkocht hadden.

fol.4vo,5 ,5vo 14 dec . 1566
Heden is voor ons verschenen Joost zoon wijlen Joost Danielss.
Hij belooft aan Heer Reynout van Brederode heer tot Clotynge,het 
land van Vosholen en tot Asten de som van 176 gld.64 st.en 146 
pond boter samen te betalen op Vastenavond naastkomend,daarvoor 
verbindt Joost al zijn goederen als hoeve en erfenisse,beesten, 
paarden of koeien en schapen en huisraad,zoals die hem zijn ge
transporteerd volgens brieven van zijm mede erfgen., verder ver
bindt hij daaraan nog de goederen gelegen ter plaatse Schyltmeer 
bij der Wraendeijnen die hij eertijds gekocht had van Jan Marcelis 
Coolen zoon,behoudelijk dat Joost deze erfenis zal mogen verkopen 
om daarmee Heer Reynout te betalen.
Joost verbindt hieraan ook nog "alsmlcke halffe schaere",die 
Joost voirsr.competeren zal en wasschen zal op die hoeve alwaar 
Jan Snabben en Heilwich zijn vrouw op wonen.
Joost belooft verder daar geen beesten van te zullen verkopen 
tenzij met consent van Heer Reynout,die de penn.daarvan komend 
ook beuren zal.
Als Joost op Vastenavond a.s.niet zou betalen,zal de Heer al zijn 
goederen doen veilen en verkopen.
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Tot meerdere zekerheid belooft Joost ook nog dat hij nimmermeer 
iets zal ondernemen etc.tegen deze beloften.

fol.5vo 16 dec.1566
Joost Joost Danielss.met Jan zijn broer en Philip Jan Lucass.be
loven te zullen betalen aan Marcelis Danielss.van den Eynde en 
Dirck zijn broer,de som van 50 gld.zoals zij die gewonnen hebben 
van Jan Peter Nouwen en die ze zullen betalen op Sint Servaes- 
dag a.s.in de mei.

fol.5vo,6
"Joost ende Jan ende Philips voirsr.geloeven Jan Jan Snabben en 
Heylwich sijnder huysvrouwe, dat hen volgen sal nu tot halff mey 
naestcomende als sij van der hoeven daer sij nu op wonende sijn aff- 
liethen sullen,het beste bedde metter toebehoirten ende die beste 
koey off die sij kiesen sullen ende een malder rogge ende een kys- 
te ende voirt alle hetghene dat Jan Snabben vooirsr.daer inne ge- 
ghebracht heeft ende noch een malder roggen nu tot ogst naestco
mende ende dat beste vercken nu ter tijt als mijnheer van Asten het 
sijne ewech heeft.
Datum ende scepenen ut supra.-1'

fol.6
-"Joost ende Jan ende Philips voirsr.gheloeven tsamender handt 
ende ingelick voir hem selven,Jannen Jan Snabben ende Heylwigen 
sijnder wettiger huysvrouwen dat sij hem sullen ontlasten ende 
scadeloos houden van alsulcken gheloefften als die voirsr.Jan 
Snabben ende Heylwich voirsr. enychsijns gedaen mochten hebben mijn 
Heere van Asten off iemants anders aenghaende der hoeve daer sij 
nu tertijt woonachtig op sijn ende oick van alsulcke gheloeft als 
Jan Snabben voirsr .gedaen heeft van eenen peerde dat hij gecoft 
heeft van Gerits f swéger van Heylwich voirsr.ende dair voor in be- 
taelinge geloeft heeft ende geloevende dat vast ende stedich te 
houden op hen ende op alle hen goet hebbende ende vercrijgende. 
Datum ut supra

fol.6,6vo
Joost Joost Daniels voorsr.belooft aan Jan Joost Danielss.en 
Philips Jan Lucass.en mede de andere knd.van Joost Danielss.van
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den Eynde ende Heylwich wijlen sijnder huysvrouwen 
-"soe wes daer oevert van die gueden die sij in cope vercregen 
he&ben van Jan Jan Snabben ende Heywigen sijnder huysvrouwe als 
mijn Heere van Asten betaelt is aengaende der hoeven daer Jan Jan 
Snabbenss.ende Heywich sijn huysvrouwe intertijt op wonende sijn, 
dat sij dan die ander gueden gelicker handt sullen deylen gelick 
als susters ende broeders behoeren te deylen.-"
Datum ut supra.

fol.6vo 4 jan."66 (=1567)
Hr.en Mr.Aert Aert Vreynssoen heeft verkocht aan Jan zijn broeder: 
-een huis,hof en erfenis als hij Aert aangestorven is van zijn ou
ders,gelegen op Huesden.

fol.6vo,7
Jan Aert Vrijnszn. verkoopt aan Hr.Aert zijn broer een jaarl.cijns 
van 24 gld.op Lichtmisdag te gelden uit de erfenis die Jan van 
zijn broer gekocht heeft.Jan stelt ook zijn kindsgedeelte,van zijn 
ouders verkregen,mede tot onderpand.
Los en bedevrij en vrij van alle commer.

fol.7
Mr.Aert voirsr.consenteert dat Jan zijn broer mag lossen met 400 
gld.Bij het afleggen geeft hij den philipsdaelder voor 35 st.
“Item deese renthe sal hij moghen leggensmaele met C.gld.geit ge|»ck 
als boven ghespecificeert staet"- 

Datum ut supra.

fol.7vo 9 jan.(=1567)
Jacop Danielss.van Oirscot verkoopt in erfwisseling aan Jacop 
Joosten van Liessel:
-een stuk land van 3 copsen op Dieseldonck
Met conditie dat Jacop Danielss voirsr.of zijn nakomelingen altijd 
zullen mogen lossen en quiten met 27 gld.en dat hij met Lichtmis 
naastkomende mag lossen als hij Kerstmis te voren opgezegd heeft.
Hij mag dan de erfenis tot oogst naestkomend bloot van de stoppe
len wederom aanvaarden.
Jacop maakt zich mede sterk voor zijn kinderen die hij verwekt 
heeft bij Elisabeth Jan Heynen dr.wijlen zijn vrouw.
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I

I
fol.8
Jacop Joostenzn. van Kessel verkoopt in erf wisseling aan Jacop 
Daniels van Oirschot:
-een stuk land groot 124 roeyen,gelegen op Dieseldonck. 
Condities zijn als in de vorige akte.

fol.8,8vo 18 jan.(=156?)
Lyske weduwe Joosten van Liessel met haar mbr.geeft aan haar zoon 
Peter,de macht om voor haar pachten etc.te beuren.
Peter moet jaarlijks hierover verantwoording afleggen.

-"In den naeme des Heeren Amen.
Cond ende kennelick sij alle den ghenen die deese instrumente 
sullen sien off hooren lesen,dat inden jaere ons Heeren XVc ende 
LXVI stilo brabant,de vijfste januarij der thienste indictie des 
pausdoms onser alderheilichste vaders bij der gratie Gods paus 
van Romen Pius van dien naeme die vijf fste, sijn voor scepenen on- 
derghescreven gecompareert Jan Scherlinger van Regensgurch ghe- 
sont sijnde ende welvarende,gaende en staende,en 
Anna Lamberts Aelthu^s dochter van Aldenzeel,cranck wesende van 
lychaem maer haer verstandt ende vijff synnen wel machtich wesen
de Ioverdenkende ende aenmerckende die cranckheyt ende broesheyt 
der menchelicker naturen ende die onsekerheyt van die ure des 
doots wijllende voercoemen dan dien tijt des doots,hebben gemaeckt 
ende gheordineert henne testamente ende uuterste wijlle in forma 
ende manieren hier nae volgende renoverende ende wederroepende 
alle andere testamenten ende uterste wyllen / die sij voor datum 

fol.9 van desen enichins tsamen off alleyn ghemaeckt ende gheordineert 
mochten hebben.
Soe maecken sij inden iersten Godt almachtich hennen sielen als 
die van deeser werlt ghescheyden sullen wesen ende henne lycha- 
men der ghewijder aerden.
Ten anderen der fabrycken van St.Jans tot sHertogenbossche 1 st. 
eens te gheven,de pastoor van Asten 1 st.,de custer f st.,de 
vier bijddende oerdenen elck 4 st.eens altemael te gheven.
Noch maecket Jan voorsr.Annen voorsr.alle sijn goet haeffelick 
ende erffelick hoe danich die wesen mochten ende tot wat plaet
sen die ghelegen mochten wesen.

fol.8vo (=5 januari 1567)

7



Ende Anna voorsr.maeckt Jannen voorsr.alle haer ghereede gueden 
die sij tot Asten hevet ende haer huys tot Aldenzeel gelegen aen- 
der Bysschops porte ende inghevalle Jan voorsr.in dat voorsr. 
huys wijl wonen soe sal hij halden een kesoor die welcke hem be
lief ft.
Item maeckt sij Anna voorsr.die vier rijder gld.die sij gheleent 
heef ft eertijts Plechelmus Lamberts haren broeder, die maeckt sij 
sijnen soen genoempt Lambert ende Aelken die dochter van de voorsr. 
Plechelmus Lamberts maeckt sij enen rock ende eenen tabbart ende 
derselver oick een bedde.
Noch maeckt sij Anna voorsr.den jonxsten soene van haren broeder 
Plechelmus voorsr.enen groten ketel ende den groten potte ende 
eenen coperen potte ende den anderen twee kynderen van Plechel
mus voorsr.die twe andere copere potten, 
fol.9vo
Noch maeckt sij hare suster Jennen tot Amsterdam 14 daelder van 
XXX st.den^aelder voor die kijste welcke kijste Jan voorsr. sal mo
gen hebben voor den 14 daelder ast sake dattet hen beliefft.
Noch maeckt sij haren broder Bernart genoempt wonende tot Deven
ter een kesoor off 14 daelder daer voore ingevalle Jan voorsr. 
die selffste kesoor belieff te halden.
Item maeckt sij haerder suster Aleyt genoempt wonende tot Almer- 
ven 14 daelder ende soe sal Jan voorsr.alle den huysraet halden 
Item daer sij noch XX gld.de gld.van XXVIII st.die welcke Elsbena 
die huysvrou saliger van Plechelmus haren broeder heeft,welcke 
guldens voorsr. sal Jan voorsr. beuren ende ghehalden sijn die sel
ve te gheven Wyllemen Cuyten.
Item maeckt sij Heylken Lemmen Chielens dochter een paer nieuwen 
schoenen,een paer mouwen ende een paer hosen ende een wollen 
heempten ende een beddecleet.
Item maecket sij Jenneken Lemmen Emondts huysvrou haeren pels.
Item daer is een opgeslagen huyck die welcke sij maecket de drie 
kynderen van Plechelmus voorsr.
Noch maeckt sij Heer Dircken van Ruth ende Mr.Henrick.... ds enen
gld.tsamen te deylen;vort wyllen ende begheren dese voorsr.tes
tament makeren dat dit tegenwordich testamente van werde sal ge- 
halden weirden in maniere van testamente off codicille off ande
re ierste wyllen niettegenstaende dat daer enyghe solemniteyt



behooffelick inne aftergelaten waire,begerende dit van werde te 
halden te weerden in den geestelicke ende werlicke rechten,be- 
gherende hier aff gemaeckt te hebbene een offte meer openbair
ofte openbairen instrumente o f f ....  te ut in forma meliori.
Datum in den jaer,maendt,daghe,indictie pausdoms ut supra.
In pjpesentie der eerbarnen mannen ende scepenen van Asten: 
Bonaventura van den Weyen ende Dirck Jan Vrancken als ghetuygen 
daer thoe begheert ende sonderlinge ende specialick geroepen."

fol.10

N.B.Dit testament is hierboven letterlijk overgenomen, (transcrip
tie)
Met Aldenzeel wordt Oldenzaal bedoeld,dit heb ik o.a.kunnen op
maken uit de naam Plechelmus -de H.Plechelmus-kerk te OldenzaalJ 
Jacop=Jacob,zo ook Regenspurch=Regensburg.

•
fol.10,10vo 10 januari 1566 (=1567)
Voor de schepenen alhier testeren Roeff Ruttenss.van Elsbroeck 
en Anthonia Gorts dr.Verlijnden zijn vrouw.
Ze maken de fabrieken van S.Jans te sHertogenbosch 1 st.,de pas
toor van Asten 1 st.,de koster £ st.,de vier biddende orden ie
der 1 st.de gilde van S.Anthonis in de kerk van Asten 1 st., 
allemaal eens te geven.
Ze vermaken aan de huisarmen een malder rog te geven na de dood 
van de eerst overledene.De langstlevende zal dat malder rog dan 
spijnen aan de armen.
Ze maken elkaar alle havelijke en gerede goederen,de langstlevende 
kan er zelf over beschikken.
Als Roef als eerste overlijdt,vermaakt hij eeBst aan Thoniske zijn 
goed te weten:25 gld.staande in de goederen van Henrick Wreyn- 
sen in de Stege.
Anthonia vermaakt al haar goederen aan Roef.
Ze vermaken aan die erfgen.die hier niet mee te vrede zijn, slechts 
een oude grote of de waarde daarvan.
Schepenen zijn Bonaventura en Isbout Marcelis Isboutss.
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fol.11 20 Jan.(=1567)
Jan Jan Jacobs verkoopt aan Wilbord Jan Peterss.:
-een huls,hof en schuur met erfenis daarbij 1 de koper 2 erfgen. 
Wolborts Theeus en Engel Jans dr.van Schljndel 3 Jan Joostenss. 
van Houbraeken 4 de straat.
Deze erfenis had de verkoper opgewonnen gehad van de erfgen.Pe
ter Jan Theeuss.
Vrij behalve de cijns van de grond en een mud rog jaarl.daaruit te 
betalen,dat men mag lossen met 38 gld.

fol.11,11 vo
Dirck Janss.van den Baerlaer en Joost Henrickss.Verschueren ver
kopen aan Frans Frans Peterss.twee mud rog jaarl.op Lichtmisdag 
uit:
-een huis,hof en erfenis tot Onstaden 1 Jan van den Baerlaer 2 
de straat 3 Dries Jan Claeus 4 idem.
-een stuk beempt 1 Hr.Henrick van Brey vicaris van Asten 2 Peter 
Roeloffss.van Mijlheeze 3 Dries voorsr.4Jan Thielen.
-een huis,hof en erfenis 1 Jan Aerts van Otterdick 2 Jan Jan Pe
ters e.a. 3 Frans Thijss.van den Berge 4 de gemeynt.
Datum ut supra.

fol.11vo,12
Frans Frans Peterss.consenteert dat Dirck en Joost die 2 mud mo
gen lossen met 100 gld.
Ze moeten dat met Kerstmis te voren opzeggen om met Lichtmis 
daarna het geld te geven.

fol.12 29 jan.(=1567)
Jan Jelis Henrickss.en Jooske zijn zuster verkopen aan Frans hun 
broer:
-een akker op die Heezackers 1 Pauwel Marceliss.van den Eynde
2 Joost Aertss.Verlynden e.a.3 de weg 4 Peter Jan Mennenzoon. 
Verder nog alzulke penningen als Anthonis Joostenzn.van Houbrae- 
cken en Dirck Wouter Loeyenss.hen schuldig zijn en verder hun part 
in de aangestorven goederen van hun ouders.

fol.12,12vo
Fraa$ Jelis Henrickss.verkoopt aan Jan en Joostken voorn.een 
cijns van 74 gld.jaarl.op S.Baptistendag in de zomer uit zijn onder
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panden,los en vrij.Frans belooft ook geen penn.van deze erfenis 
te aanvaarden voordat Jan en Joostken hun hoofdpenn.hebben.

fol.12vo
Jan en Joostken voorn.consenteren dat Frans voorn.altijd deze Ti 
gld.mag lossen met 125 gld.Hij moet wel 6 weken van te voren op
zeggen om met Sint Jan te mogen lossen.

fol.12vo
Frans voorn.belooft aan Jan en Joostken dat hij zijn vaders schul
den helemaal zal betalen;verder belooft Frans nog 12 gld. aan 
zijn broer Jan te geven.

fol.13 3 feb.(=1567)
Jan Jan Drie ss. verkoopt aan Michiel Gerit Gorts een erf el. cijns 
van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-een beempt op Weerdinghe in Asten 1 Bartholomeus Peterss.van 
Werdingen 2 Jan Dries van den Zeylberch en Dirck Coppens 3 de 
gemeynt 4 Jan Slouwen en Gielis Toniss.van Liessel.

fol. 13
Michiel Gerit Gortss.consenteert dat Jan mag lossen met 33 gld. 

fol.13,13vo
Gort Wylem Gortss.verkoopt aan Jan Wylems Froyenzn.:
-een stuk beempt 1 Bon.van den Weyen 2 Joost Joosten Verhyndert
3 erfgen.Jan Theeus 4 een weg.
Vrij,behalve "ofter enyge chijns in bevonden waere,daer sal die 
vercoper affcorten de copere nae advenants den penning XXX.|

fol.1 3vo
Jan Wylems Froeyen belooft aan Goort Wylem Gortss.op Lichtmisdag 
53 gld.te zullen betalen.

fol.1 3vo
Jan Jan Jacops belooft aan Peter Joostenzn.van Bottel 264 gld. 
te zullen betalen.
Schepenen Dirck Vrancken en Dirck Thielens.



fol.1 3vo
Dirck Thielenss.beloof| aan Heylke weduwe Lenart Marcelis Maess.
53 gld.te zullen betalen op Lichtmisdag e.k.

fol.13vo,14
Mathijs Bruystenszn.van den Zeylberch verkoopt aan Frans Thielenss. 
van Ruth een erf cijns van 4i gld. op Lichtmisdag uits 
-een huis,hof en erfenis in de Wolfberch 1 Frans Art Emonts 2 de 
straat 3 Bonov.VaÖ den Weyen 4 de straat.
Mathijs mag altijd lossen op Lichtmisdag met 75 gld.
Datum ut supra.

fol.14
Dirck Thielens consenteert van wege Frans Thielens voorsr.dat 
Mathijs voorsr.deze rente mag lossen als voor.

fol.14
Jan Aertss.Vervort heeft van Maria Lauwreyns dr.de som van 50 
gld.ontvangen en dat tot behoef van Metten Wijlems van Meer doch
ter verwekt bij Aleydis Aert Vervort dochter.
Jan voorn.belooft dit van waarde te houden voor die rente van 3 
gld.jaarl.zoals Maria voorsr.die eertijds Wyllemen van de Meer en 
Jannen Aert Vervort gevest had tot behoef van Metten onmondig 
zijnde.

fol.14vo 3 feb.(=1567)
Dirck Peter Kievitss.belooft aan Maria Lauwreyns sWitten dr.19 
gld.te zullen betalen op Lichtmisdag lestleden over twee jaar.

fol.14vo 2 feb.(=1567)
Henrick Henrick Chielens van Stiphout heeft van Isbout Marcelis 
Isbouts de som van 50 gld.ontvangen.

fol.14vo
Jan Andriess.van de Zeylberch verkoopt aan Mr.Henrick Bonaventu- 
ra van den Weyen priester,als rector van drie altaren n.1.Heili
ge Drievuldicheyt,Sinte Katharina en Sint Barbara in de kerk te 
Asten en tot behoef van die altaren om alle weken op die altaren
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een mis te celebreren volgens testamentinhoud van Dirck Roeffs 
saliger,groot drie maten rog en een vat rog jaarl.pacht jaarl. 
te gelden op Lichtmisdag uit:
-huis en hoof en erfenis op Aestappen genoemd dat "goet ter Neb
ben" 1 erf.Daniels Goortss.van Beesel 2 de straat 3 de gemeynt
4 de Aa en erf.Jan Jan Driess.
Hij belooft die onderpanden te vrijen en te weren om die drie ma
ten en een vat rog te betalen.

fol.15
Mr.Henrick voorn.als rector van die altaren consenteert dat Jan 
altijd deze 3 maten enz.zalmogen lossen met 79 gld.
Datum ut supra.

fol.15vo
Lambert Janss.van den Moesdick verkoopt aan Jan Aert Toniss.van 
Otterdijck een lijfrente van 3 gld.te betalen jaarl.half tot Sint 
Jan Baptist en half tot Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erfenis int dorp 1 Peter Joosten Thielen 2-3-4 
de gemeen wegen.
-een stuk groese en akkerland daarbij gelegen 1 Aert Thijss.van 
den Berge 2 de weg 3 Henrick Strijcken c.s. 4 Heylke wede.Lenart 
Marcelis Maess.
Datum ut supra.

fol.1 5vo
Margriet dochter wijlen van Aert Dirck Heynen met mbr.bekent be
taald te zijn van alzulke penn.als Jan Andriess.van den Zeylberch 
haar beloofd had op Lichtmis 1.1.en ook van de huur van dit en 
verleden jaar en ook van alzulk versterf als haar was aangestor
ven of gemaakt van Hr.Jan Dirck Heynenzn.pastoor tot Halen.
Datum ut supra.

fol.16
"Daniel Gort Gobbels heeft ghelooft op hem ende op alle sijn goet 
als verreychte sculden te betaelen 20 gld.(aan) Joosten Thonis 
Joosten Mennenzn.nu tot Sinte Jansmisse toecomende."
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fol.16 5 feb.(=1567)
Jan Lucas verkoopt aan Gerit Lucass.en Heylke Jan Wreynèen dr. 
een erfweg om te varen en te drijven "al den tijden van den jaere 
als Philipsen ende Heylke voirsr.dat believen zullen om sijn hoy 
ut te vueren ende met hennen beeste te drie ven neven Gort sHanen 
velt ende erffenisse mogen over desen wech mijêaen nae den ogst 
tot alderheyligemisse thoe ende oick bynnen meert ende dese cope- 
ren sullen moeten hauden tot henne coste die ijnde aen Philips 
ende Heylkenen velt ende Jan vercoper gelooft dit vercopen ewelick 
vast enz."

fol.16
Gort Danielss.van den Eynde verkoopt aan Joost Joost Danielss.
alzulk recht als Goert voorn.mocht hebben aan de beesten of
schaer of andere goeden op die hoeve alwaar Jan Snabben en Hey-
wich Daniels zijn vrouw nu op wonen.
Gort belooft dit opdragen enz.altijd vast en stedig te houden. 
Datum ut supra.

fol.16vo
Joost Joosten Danielss.verkoopt aan Goort Danielss.van den Eynde 
een rente van 4 gld.4 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis en erf daarbij,ter plaatse die Schyltmeer 1 erfgen.Aert 
Jan Snijderss. 2 de gemeynt 3 erf.Lemmen Emontss. 4 erfgen.Ceel 
Ruelens.
Datum ut supra.

fol.16vo
Gort Danielss.voirsr.consenteert dat Joost deze 4 gld.4 st.mag 
lossen op Lichtmisdag als het hem believen zal met 70 gld.
Datum ut supra.

fol.16vo
Joost Joosten Danielss.heeft opgedragen en in handen gesteld van 
Dirck Danielss.en Marsrelis zijn broeder alzulke beesten en schaer 
en andere gerede goederen die zijn of nog wassen mogen op die hoe
ve alwaar Jan Snabben en Heylwich Daniels zijn vrouw nu wonen en 
willen dat Joost hen betaalt en wederom betaalt 135 gld.met de 
pacht navenant van 100 gld.zijnde 6 gld.
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fol. 16vo,17
Joost Joosten Danielss.voirsr.belooft dat hij aan Dirck en Marce
lis deze 135 gld.zal betalen nu tot Lichtmis toekomend met de 
pacht navenant van 100 gld.zijnde 6 gld. ,behoudelijk tgene dat Joost 
vóór Lichtmis geeft,zal hij aan de pacht mogen korten.
Datum ut supra.

fol.17 7 feb.(=1567)
Jan Andriess.van den Zeylberch verkocht aan Wyllem Aert Gortss. 
een mud rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en erfenis ter plaatse Aestappen 1 erfgen.Joest van 
Liessel 2 de straat 3 de gemeynt 4 de Aa.

fol.17
Wylm Aert Gortss.voorn.consenteert dat Jan altijd mag lossen met
50 gld.
Datum ut supra.

fol.17,17vo 7 feb.(=1567)
Gelden Aertss.van Boesschot verkoopt aan Peter Joostenss.Verrijt 
en Mathijs Philipss.Verrijt h.geestmeesters tot Asten,een erfcijns 
tot behoef van de tafel van de h.geest jaarl.op Lichtmisdag uit: 
-zijn huis,hoof en erfenis aan Voordeldonck 1 Pauwels Jan Hore- 
voets 2 Roef Ruttenss.van Elsbroeck 3 de erfgen.Aerts Vereijnsel- 
donck 4 de straat.
Scepenen Bonaventura en Isbout Marnelis Isboutss. 

fol.17vo
Peter en Mathijs voorn.als h.geestmeesters consenteren dat Gelden 
altijd zal mogen lossen op Lichtmisdag met 50 gld. ,behoudelijk dat 
hij int afleggen zal geven den philipsdaalder voor 35 st.het stuk. 
Datum ut supra.

fol.1 7vo
Joachim Henrickss.van Otterdick belooft aan Mathijs Philipss.Ver
rijt 2.6ï gld.nu op Lichtmis a.s.te betalen.
Hij zal bij het betalen geven lopend geld zoals een koopman daar 
een andere mee betaalt.
Datum ut supra.
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fol.17vo,18 7 feb.(=1567)
Jan Jan Henenas.heeft bekend dat Jan Andriess.van den Zeylberch
3 gld.jaarl.gelost heeft en dat uit een brief waarmede Jan An- 
driessen een cijns van 6 gld.verkocht had aan Jan Henenss.en op 
Lichtmisdag te betalen uit:
-een huia,hof en erfenis tot Aastappen.
De principale brief hierover was op 29 jan. 1546 gepasseerd.Jan 
Jan Henenss.had die brief in erfdeling met Michael zijn broer toe
bedeeld gekregen.

fol.18 14 feb.(=1567)
Jan Art Janss.van Otterdick verkoopt aan Jan Aert Thoniss.van 
Otterdick een lijfrente van 3 gld.jaarl.op Lichtmisdag en wel zo 
lang als hij in de menselijke natuur leven zal.
Deze rente is uit:
-huis,hof en erfenis aan den Dijck 1 Aert Dircks 2 Joost Henrickss. 
Verschueren 3 Frans Thijss.van den Berge 4 de gemeynt.

fol.18vo 18 feb.(=1567)
Dirck Thielens verkoopt aan Joost Jelis Danielss.:
-een huis,hof en erfenis int dorp 1 Gevarts Jan sWittenss.
2 Dirck Jan Vrancken en Peter Dirckss.Verschueren 3 de straat
4 een weg.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3j| st.jaarl.en 6 gld.jaarl. 
ten Bossche te leveren.
Deze laatste 6 gld.staan te lossen met 100 gld.,er staat ook nog 
1 vat rog ten laste van de vicarius van Asten.

fol.18vo
Joost voorn.verkoopt aan Dirck Thielens voorn.een jaarl.rente 
van 7? gld.uit de onderpanden voorsr.

fol.18vo,19
Dirck voorn.consenteert dat Joost altijd zal mogen lossen met 
125 gld.op Lichtmisdag.
Datum ut supra.
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fol. 19
Dirck Thielens verkoopt aan Isbout Marcelis Isboutss.s 
-een stuk groese en een akkerveld aan elkaar gelegen int Lillaer 
1 Dirck Wouter Loyen 2 Henrick Joost Mennenss. 3 bet altaar van 
Sint Joris te Asten 4 erf gen.Willem Bruynen e.a.
-een stuk land ook aldaar 1 Jacop Ceel (Jordons) 2 de straat 3 
Henrick Jacops 4 de straat.
Vrij behalve 4 vaten rog aan de vicarius van Asten en 6 gld.jaarl. 
aan de erfgen.van Peter Jan Peters.
Deze 6 gld.staan te lossen met 100 gld.
Datum ut supra.

fol.19
Isbout voorn, verkoopt aan Dirck Thielens een erf el.rente van 9 
gld.jaarl.op Lichtmisdag uit de voorn.onderpanden.

fol.19vo
Dirck voorn.consenteert dat Isbout altijd mag lossen met 150 gld. 
op Lichtmisdag.

fol.19vo
Joost Jelis Danielss.verkoopt aan Henrick Marten Ceelenss.:
-een huis,hof en erfenis int dorp 1 Gevart Jan sWittenss. 2 Dirck 
Jan Vrancken en Peter Dirck Verschueren 3 de straat 4 een weg. 
Hierbij zijn uitgezonderd vijf roeyen en zeven voet erfenis die 
Dirck Jan Vrancken van Joost had gekocht.
Vrij behalve de cijns van de grond en een vat rog aan de vicarius 
van Asten en 3i st.en 6 gld.jaarl.ten Bossche te leveren.Deze 
6 gld.staan te lossen met 100 gld.
Datum ut supra.

fol.20
Henrick Marten Ceelenss.verkoopt aan Joost voorn.een erfel.ren
te van 7igld.op Lichtmisdag uit deze voorn.onderpanden.
Tot meerdere zekerheid stelt Joostken weduwe Marten Marcelis 
Isbouts met haar mbr.100 gld.als onderpand uit al haar goederen.

fol.20Joost voorn.consenteert dat Henrick op Lichtmisdag altijd deze 
7i gld.mag lossen met 125 gld.
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Henrick Marten Ceelenss.verkoopt aan Joostken weduwe Marten Mar
celis Isbouts zijn moeder, een erf el. rente jaarl.op Lichtmisdag te 
betalen.

fol.20vo 29 feb.(=1567)
Peeter Philipss.Verrijt verkoopt aan Henrick Jan Jacopss.x 
-een stuk groese int Roet 1-2 da koper 3 Joost Smolders erfgen.
4 Dirck Verschueren erfgen.

fol.20vo
Peeter Joost Th.ielenss.en Henrick Jan Jacopss.verkopen aan Pater 
Philips Verrijt :
-een stuk groese int Roet 1 de verkoper 2 Goossens van Best e.a.
3 Goossens voorn.4 Sint Aechten-altaar te Asten.
Met conditie dat Peter de koper altijd geweegd zal zijn en te varen 
en te drijven over de erfenis van de verkoper.
Vrij,behalve dat hij daar ook een weg over zal behouden tot behoef 
van JanMaess.en Jan Thielens en ook dat Peter de koper en Peter 
de verkoper altijd gehouden zullen zijn elkaar te helpen om de gra
ven (=sloten) tussen beiden op te graven.
Datum ut supra.

fol.21 26 feb.(-1567)
Frans Aert Bmontss.belooft aan Frans Henrick Vrienss.de som van 
95i gld.te betalen tot Lichtmis e.k.

fol.21
Lenart Janss. Lenartss.Belooft aan Marijke Jan Costers dr.nu tot 
Lichtmisdag de som van 27 gld.te betalen .
Voor deze som stelt Isbout Marcelis Isboutss.zich borg.

fol.21,21vo 7 maart (=1567)
Marcelis Danielss.van den Eynde heeft aangenomen erfelijk te be
talen alzulke rente van 10 gld.jaarl.als eertijds Daniel Willemss. 
van den Eynde geworven heeft en nu tertijd men geldende is aan 
Roelof van Eyck,Heer tot Blaerthem.
Marcel belooft die te betalen en in de erfelijkheid af te leggen 
zodat al de andere erfgenamen van Daniel Willemss.van den Eynde

fol.20



daar van ontlast zullen blijven.
Marcel stelt voor deze rente als onderpand:
-een huls, hof en erfenis tot Omel 1 erf gen.Thijs Henrickss. 2 erf
gen.Henrick Thielens 3-4 de straat.

fol.2lvo 10 maart (=1567)
Peeter Joostenss.Verdijsseldonck met Jacop zijn broeder en Jan Phi
lips Berckerss.als man van Henricken zijn vrouw,Jacop Danielss.van 
Oirschot als man van Lijske en Anthonis Maess.van de Cruys als man 
van Jutten, geloven te samen voor Marten Jan Custers als man van 
Joestken (uitgenomen Anthonis Maess.van de Cruys welke niet be
looft voor Marten Jan Custers) en dat verder met consent van Jan 
Jan Jacops als mbr.van Lijske nagelaten weduwe Joosten Joostss. 
van Liessel en dezelfde verkopers voorn.hen sterkmakend voor Lys- 
ke hun moeder,verkopen tesamen aan Jan Franssenzoon van Roesven: 
-een huis en erfenisse int dorp 1 Jan van Thoer 2 Cornelia Phi
lips dr.Verrijt 3 Aert Lucass.Verhyndert 4 de straat.
Schepenen Bonaventura en Lenart sGrooten.

fol.21vo,22
Jan Frans van Roesven belooft aan de verkopers voorn.op Lichtmis
dag a.s.te zullen betalen 62 gld.
Behoudelijk dat Jan Roesven gehouden zal zijn om Lysken Slaets in 
de kamer te laten wonen van nu (tot) Pasen toekomend over een 
jaar en dat Jan dan beuren zal het geld van de huur waarmee Lijs
ke gehuurd heeft.

fol.22 30 jan.(=1567)
Gort Cornelis Mennenss. verkoopt aan Michiel Aert Chielenss.:
-een huis-met erfenis dat men op zal delen,
1 met de halve weg neven erfenis van de koper 2 erfgen.Willem 
Verhyndert 3 de weg 4 het Laerbroeck.
Dat huis had Gort gekocht gehad van Joost Joosten Smolderss.
Vrij behalve de cijns van de grond;bedraagt die cijns meer dan een 
halfvierijser dan zal de verkoper de koop korten voor de dertig
ste penning.
Chielen voorn.zal dat huis met de groese aanvaarden van nu tot 
half mei over een jaar met alle datgene dat daar nagelvast en 
aardvast is en dat land van nu tot oogst a.s.bloot van stoppelen. 
Datum 30 januari 1566 stilo brabant.
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Michiel belooft aan Goort te zullen geven nu tot Lichtmis a.s. 
over een jaar 41 gld.zonder pacht,verder zal Chielen («Michiel) 
dan tot Helmond 6 gld. jaarlijks van 100 gld.betalen.
Als Chielen dat land aanvaardt,zal hij op Lichtmis daarna de pacht 
van die 100 gld.schuldig zijn.Dit alles belooft Chielen samen met 
Aert Chielenss.zijn vader.
Datum ut supra.

fol.22vo 4 jan.(-1567)
Goossen Feterss.van den Molendick verkoopt aan Michiel Gerit 
Gortss.:
-een stuk land aen geen Laarbroeck 1 erfgen.Peter Nouwenzoon 2 
Marcelis Willemss. 3 dat Laerbroeck 4 de weg.
Schepenen Lenart sGrooten en Jan Peter Nauwenss.

fol.22vo 14 maart (=1567)
Mathijs Bruystenss.van den Zeylberch verkoopt samen met zijn knd. 
aan Henrick Lauwreyns Roeffszn.i
-een stuk groese en erfenis in diePapendonck 1 convent van Bin- 
deren 2 de Koestraat 3 de verkoper 4 erfenis van Boesschot. 
Schepenen Isbout Ceelen en Dirck Vrancken.

fol.22vo,23
Bonaventura van den Weyen verkoopt aan Mathijs Bruystenss.van den 
Zeylberch:
-een stuk groese in den Affterbos 1 de koper 2 Dirck Joosten Ge- 
ritss. e.a. 3 Aert Vervoert 4 de koper.
Los en vrij behalve alzulke wegen als daar met recht overgaande 
zijn.

fol.23 14 maart (=1567)
Henrick Lauwreynss.Roefszn.belooft op Lichtmis a.s.aan Bonaven
tura de som van 43 gld.te zullen betalen,met de pacht van 100 
gld.zijnde 6 gld.Bovendien belooft Henrick aan Bonaventura om op 
Lichtmis over twee jaar ook nog 50 gld.te betalen,mede met de 
pacht van 3 gld.jaarlijks.Wil Henrick eerder betalen dan zal hij 
op Kerstmis te voren moeten opzeggen om op Lichtmis daarna het 
geld te geven.

fol.22
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fol.23»23vo 14 maart (=1567)
Joost Jelis Danielss.mede voor zijn broers en ook met consent en 
bijwezen van Marcelis Danielss.van den Eynde en Peter Joostenss. 
Verrijt als mbrs.van de onm.kinderen van Jelis Daniels van den Eyn
de, verkoopt aan Isbout Marcelis Isboutss.s
-een stuk land op die Loechten 1 Jan Thielens 2 Dirck Wouter Loy- 
en 3 Peter Joest Thielenss. 4 een weg.
Vrij behalve een weg die daar door gaat en de cijns van de grond. 
Ingeval deze koper "te corten gheviel bij deese veste voorsr." 
zo belooft Goort Danielss.van den Eynde daarvoor,dat die veste 
van waarde zal zijn op hem en al zijn goederen.

fol.23vo
Joost Jelis Danielss.mede voor zijn broers met Marcel Danielss. 
van den Eynde en Peter Joostenss.Verrijt als mombers - van de on
mondige knd.van Jelis voorn.verkoopt aan Dirck Marcelis Ysermanss: 
-een stuk land aan die Langstraat 1 de koper 2 de verkoper 3 de 
gemeynt 4 de verkopers erfenis zijnde een weggetje;te weten vier 
lopense groot.
Vrij behalve een cijns van een capuyn.
In marge:-Er zijn ook met raad tegenwoordig meerdere omen van de 
onmondigen.
Datum ut supra.

fol.23vo,24
Joost Jelis Daniels met consorten (zoals in de vorige akte) ver
koopt aan Willem Jan Ysermanss.en Dirck Marcelis Ysermanss.:
-een stuk land aan de Langstraat 1 de verkoper 2 Philip Gerit Lu
cass. e.a. 3 De Heer van Asten 4 de verkoper.
Vrij behalve dat de koper altijd over de grond van de verkopers zal 
mogen varen en drijven om zijn land te kunnen gebruiken.
-Des hebben de verkopers uitgehouden dat zij een hoek "tot enen 
wech sullen mogen weysselen neven erfenis Bonaventura van den 
Weyden altyt als den vercoperen belieft,ende hen ander landt daer 
voer gheven aen die andere sijde."
Datum ut supra.
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fol.24,24vo 1 4 maart (=1567)
Isbout Marcelis Isboutss.verkoopt aan Goort Danielss.van den 
Eynde:
-een huis,hof en erfenis met een halve schuur tot Onstaeden ge
legen 1 Henrick Jacops 2 de gemeynt 3 Dirck Jans Grooten.
Verder verkoopt hij aan Goort nog alle erfenissen als hij,Isbout, 
in koop verkregen heeft samen met Henrick Jacops van de erfgen. 
Wilm Heymkens en hem bij erfdeling van Henrick Jacops kreeg toe
bedeeld.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 mud rog en 3 vat,nog 24 gld. 
jaarl.te lossen staande met 400 gld.op Lichtmisdag volgens brief 
die Goort mede van Isbout kreeg overgedragen.
Datum ut supra.

fol.24vo
Joost Jelis Danielss.zelf en mede voor zijn broers in bijwezen van 
Marcel Danielss.van den Eynde en Peter Joosten Verrijt als mom
bers der onmondige kinderen van Jelis Danielss.van den Eynde en 
ook met raad en bijwezen van meerdere omen van de knd.verkoopt 
aan Lambert Pauwels Merceliss.: ?
-een weg om te varen en drijven over een dijk die Joost toebehoort, 
gelegen int Lillaer en eertijds verkregen van Anna weduwe Ghevarts 
Verhoeven.

fol.25
Joostken weduwe Dirck Porters met Frans Dirck Porterss.en Aert 
en Jan zijn broers met Aert van Brej hun momber met verder Michiel 
Dirckss.van Kessel als man van Marie en Aert van van Brej als 
mbr.van Heywig en Dircxken en Aelken en Henricxke zijnde knd.van 
Dirck Porters en Joostke voorsr.,verkopen aan Andries Henrick 
Theewenss.:
-een stuk land te Asten,op die Dungen 1 erfenis Bonav.van den 
Weyen 2 de koper 3 Willem Verrijt 4 Philips van den Berge.
-een groese 1 Philips van den Berge 2 Bonav.voorsr.3 Joost Vriens
4 de koper.
Vrij behalve 1£ vat rog.
Datum ut supra.
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fol.25»25vo
Joostken wede.Dirok Portere met mbr.en oonsorten (zie vorige ak
te) verkopen aan Joest Joostenss.Verlljndeni
-een stuk land bij die Heezackers 1 erfgen.Willem Bruynen 2 Frans 
Jelis Heyntkenss. 3 Bon.v.den Weyen e.a. 4 Peter Willem Snjjerss. 
e.a. De koper blijft vrij van die 30 gld «die aan Jan schuldig zijn.

fol.25vo
Joost Jelis Danielss. verkoopt aan Dirok Jan Vrsnckenss. s 
-vijff royen en zeven voet erfs int dorp 1 de koper 2 Henrick 
Marten Ceelenss. 3 de straat.
Datum ut supra.

fol.25vo,26
Peeter Roeloffss. van Mllheze verkoopt aan Jan Aerden Janas.van 
Otterdick:
-een stuk groese en heiveld genoempt dat hoog euussel,ter plaat
se Onstaden 1 Hubert van Roggel 2 Henrick Jan Jacops 3 Jan van 
den Bollair 4 Frans Thijss.van den Berge e.a.
-een stuk land 3 Jan Franssen van Llessel 4 de straat.
-een stuk land op Velecker 1-2-3 Jan Franssen van Llessel 4 de 
gemeynt.
Datum ut supra.

fol.26
Jan Aert Janss.van Otterdick verkoopt aan Peter Roeloffs voorsr. 
een jaarl.cijns van 10 gld.uit onderpanden voorn.

fol.26
Peter voorn.oonsenteert dat Jan altijd mag lossen met 200 gld. 

fol.26vo
Joost Joost Verlynden belooft aan Peter Peter Ceelenss.en Aert 
Jan Diricxzn.en Aert Dirck Peter Ceelenss.de som van 60 gld.te 
zullen betalen en dat wegens Joostken wede.Dirck P0rters en knd. 
Datum ut supra.
In marge: Deze is gecasseerd bij consent van Joost zoon Aert Jan 
Diercx,die bekenè heeft het kapitaal met de verlopen rente van 
Jan Geelis Mulders ontvangen te hebben.
Actum 27 april 1623.Canters en Jacobs (schepenen)
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fol.26vo
Andries Henrick Theeuwenss.belooft met Lichtmis a,s.aan Peter 
Peter Ceelen en Aert Jan Dircxzn.en Aert Dirck Peter Ceelenss. 
de som van 23 gld.te betalen en dat wegens Joostken wede.Dirck 
Porters en haar knd.

fol.2 6vo
Joostken wede.Dirck Porèers met Frans en de andere knd.beloven 
dat Peter Peter Ceelen en Aert Jan Diricxzn.en Aert Dirck Peter 
Ceelenss.de som van 30 gld.met de pacht zullen volgen welke 
Joost Joosten Verlynden aan Joostke voorn.en haar kinderen be
loofd heeft.

fol.27 14 maart 1566 (=1567)
Marcelis Danielss.van den Eynde met Dirck zijn broer beloven aan 
Goort Danielss.van den Eynde dat hij "voorstaen sall in dit erve 
in alsulcken geloefften als Joost Joosten Danielss.hen beiden 
gheloefft heeft in scepenen brieven van Asten dd.5 feb.1566 sti
lo brabant."
Schepenen Bonaventura van den Weyen,Isbout Marcelis Isbouts en 
Dirck Jan Vrancken.

fol.27 26 maart 1566 (=1567)
Hendrick Joost Mennenss.en Anthonia zijn vrouw dr.Jan van den 
Cruys vermaken aan elkaar hun goederen,de langstlevende mag al
les gebruiken.

fol.27vo,28,29 -blanco-

fol.29vo 30 maart 1567
In den jaere ons Heeren 1567 soe was paesschen den 30ste maart.

fol.29vo 5 april 1567
Jan Jan Henenss.verkoopt aan Elisabeth Marcelis dr.Verberdonck
een rente van 3i vat rog jaarl.op Lichtmisse uit:
-zijn huis,hof en erfenis 1 Marten die Sceper 2 Ghevart Aertss. 
Verschueren 3 de gemeynt 4 erfenis der hoeve van Bussel. 
aMet conditie dat Jan verkoper nae doot van Elysabeth copersse 
voorsr.eenen gld.sjaers daeraff zal gelden ende egheene rogge 
dan langer dan Elisabeth leefft."
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fol.29vo
Elisabeth voorn.consenteert dat Jan deze rente mag lossen met 
17 gld.

fol.30 1 1  april 1567
Dirck Lauwreynss van Nuwenhuys verkoopt aan Henrick Jan Henenss.:
-een stuk land van 14 lopense int dorp.

fol.30
Henrick voorn.verkoopt aan Dirck:
-"enen wech over een eeussel gelegen in den prochien van Asten 
int Roet neven erfenis Peters Dirckss.Verschueren zeven voeten 
breet om te vaeren ende te drieven altyt als deese coper belie
ven sal tot enen eeussel deesen coper toebehoirende.
-Item noch enen wech om sijnen acker te ghebruycken,welcken acker 
gelegen is neven erfenisse Peters Aertss.Verschueren etc."
Met conditie dat Dirck de koper,gehouden is "die ijende Henrickx 
voirsr.helpen hauden,door welcke ijende sij beiden door varende sijn" 
Datum ut. supra.

fol.30,30vo
Peeter Roeloffss.van Mylheese verkoopt aan Aert Henrick Verbers- 
donckzn.:
-stuk land op Onstaeden,den Briemberch ( = den Bremberch) 1 Jan 
Peterss. 2 de vicarie van Asten 3 Hubert van Roggel 4 de weg.

fol.30vo 1 2 mei 1 5 6 ?
Jan Jan Peterss.verkoopt aan Marie Jans mater van het klooster 
genaampt "in Maria Schoot" tot Omell,tot behoef van dat kloos
ter ë.ép cijns van 6 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof, hof stad en erfenis op Vossholen 1 Frans Thijss.van 
den Berge 2 Prans Joostenss. 3 Andries Joosten van Houbraecken 
e.a. 4 de gemeynt.

fol.30vo,31
Maria Jans materse voorn.consenteert dat Jan altijd mag lossen 
met 100 gld.
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Maria Peter Jan Peters dr.met Jan Jan Peters en Goort Danielss. 
van den Eynde als haar mbrs.verkoopt aan Peter en Jan haar wet
tige broers haar aangestorven goederen van wege haar ouders.
Datum ut supra.

fol.31
Maria Jans mater van het klooster te Omell belooft aan Maria Pe
ter Jan Peters dr.met haar mbrs.dat zij en haar nakomelingen haar 
zullen onderhouden haar leven lang in kost en voeding en klede
ren zoals andere zusters van het klooster te Omell.
Datum ut supra.

fol.3 1 vo 16 mei 1567
Lambert Janss.van den Moesdick verkoopt aan Aert Eranssen van 
den Berghe tot behoef van Henrick Henrick Vogelss.een malder 
rog 3 aarl.uit:
-zijn huis en hof int dorp 1 Peter Joost Thielenss. 3-4 de weg. 

fol.3 1 vo
Aert,mede voor Henrick Vogels,consenteert dat Lambert altijd op 
Lichtmisdag mag lossen met 25 gld.

fol.3 1 vo , 32 22 mei 1567
Op 22 mei 1567 zijn voor ons verschenen Dirck Marceliss.van den 
Eynde en Peter Philipss.Verrijt.Ze hebben te niet gedaan alzulke 
brief als Dirck voorn.op 31 dec.1563 verkocht had aan Peter 
voorn.betreffend een huis,hof en erfenis alwaar Peter tegenwoor
dig in woont.
Dirck scheldt de belofte van 100 gld.kwijt zoals Peter die op de- 
zelfdie dag aan hem beloofd had.

fol.32,32vo 30 mei 1567
Henrick Aertss.van den Eynde verkoopt aan Bruysten Peter Nou- 
wenzn.alzulk huis,hof en erfenis zoals dat Henrick voorsr.aange
storven was van zijn ouders,gelegen aan den Bossche te Asten.
Dit huis enz.had Aert van den Eynde met Joest zijn vrouw achterge
laten, hiervan zijn uitgezonderd negen vaten rog erf pacht, dewelke 
Henrick voorn.beuren zal van Anthonis Henrick sWittenzn.,verder

fol.31
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met conditie dat Bruysten uit het voorn.huis jaarlijks alle hal
ve pachten zal gelden en ook alle halve pachten uit een erfenis 
gelegen tot Omel die Henrick ook aan Bruysten zal opdragen.

fol.32vo,33
Bruysten Peter Nouwenzn.verkoopt aan Henrick Aertss.van den Eynde: 
-een huis,hof en erfenis te Omel gelegen;het was Bruysten aange- 
slbrven vanwege zijn ouders.
Verder verkoopt hij ook nog aan Henrick:
-een huis,hof en erfenis hetwelke hij (Bruysten) gekocht had van 
de erfgen.Bruysten Colen.
Met conditie dat Henrick alle pachten daarin zal betalen en ook 
nog de halve pachten uit de erfenis aan den Bossche.
Datum ut supra.
-Er onder staat:Bruysten voorn.draagt op in deze voorn.brief ne
gen vaten rog erfpacht welke Anthonis Henrick sWittenzn.gelden
de is.

fol.33 12 juni 1567
Peter Dircks Peter Ceelenss.verkoopt aan Frans Colen:
-een stuk land van vijf copsen groot 1 Goossen van Best 2 Henrick 
Marten Ceelenss. 3 erfgen.Anthonis Jan Gheritss 4 de weg.

fol.33,33vo
Goossen Peterss.van den Molendick belooft aan Anthonis Lemmen 
Weijntheszn.nu tot Lichtmis e.k.25 gld.in gelden daar die een koop
man den anderen meede kan betalen,gelijk als verrijkte schulden. 
Verder belooft Goossen aan Anthonis 21 gld.-"of die gheheele 
schaere die Anthonys voorsr.ghesayet heeft met enen palsrock 
terstont aen te veerden met conditie dat Goossen voorsr.hier en 
tusschen oxst toecomende die selve schaere voorsr.metten pals
rock sal mogen lossen met die 21 gld.voorsr.
Datum ut supra.

fol.33vo
Maria dr.Peters van den Molendick met mbr.en Peter Jan Scherres- 
zn.met Heylwich zijn zuster,verder Gertruyt weduwe wijlen Willem 
Jan Scherreszn.met Aleydis haar dochter,verkopen aan Goossen 
Peterss.van den Molendick:
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al hun aangestorven vanwege hun ouders door Peter van den Molen— 
dick achtergelaten.
Datum ut supra.

fol.33vo,34 12 juni 1567
Goossen Peterss.van den Molendick,met Lemmen en Anna zijn zuster, 
zijnde kinderen van Gherit van Os verwekt bij Jennen Peters dr.van 
den Molendick met Lenart Jans Grootenzn.als mbr.,verkopen aan 
Hanrick Lauwreyns Bollenzn.:
-een huis,hof en erfenis aan die Molendick 1 convent van Bynde
ren 2 de erfgen.Jan van Aelssen en Beelke zijn vrouw 3 convent 
van Bynderen 4 de gemeynt.
-een stuk land in den Horrick 1 de gemeynt 2-3-4 de erfgen.Lauw
reyns Roeffs.
-een stuk land in den Horrick 1 erfgen.Henrick Spee 2-3 erfgen. 
Lauwreyns Roeffs 4 erfenis van BoeBchot.
-een stuk land gelegen bij Hagelcruys 1 Jan Thielens 2 Joachim 
Henrickss.van Otterdick 3 erfgen.Peter Nouwen 4 de weg.
-een stuk beempt in die Eyndelbeempien 1 de Aa 2 de erfgen.Dirck 
Glaeus 3 Marcelis Danielss.van den Eynde 4 erfgen.Lauwreyns 
Roeffs.
Vrij behalve 802i st.cijns en 31 vaten rog aan het altaar van het 
heilig cruijs in de kerk van Asten,verder nog drie mauwer rog tot 
Helmond en 7 gld. jaarl.aan Mathijs Bruysten en nog 6 gld.ten Bos
sche,nog 31 st.en 1 oort st.tot Liessel,nog 2 gld.aan de kerk 
van Asten en 17 vaten rog jaarl.aan Lijske Verrijt,nog 3 malder 
rog en een malder rog tot Gemert,een malder rog aan de erfgen. 
Jans Wasberchs,nog 3 vaten aan de erfgen.Peters Verrijt,verder 
daaruit de geburenchijns en alle lasten betalen.
In marge:en ook op die certificatie aangaande deze erfenisse 
voorsr. "beleijt in der bancken van Asten."

fol.34vo
Henrick Lauwreyns Bollen belooft nu tot Lichtmis e.k.te zullen 
betalen.

fol.34vo
Peter Jan Scherreszn.en Geertruyt weduwe Wylms Jan Scherreszn. 
met Aleydis haar dr.consenteren dat Heylwich dr.Jan Scherres in 
het huis in de Wolsberch,mag blijven wonen en wel zolang tot zij
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betaald is van de uitgelote penningen die zij aant zelve huis ge
loot heeft.
Datum ut supra.

fol.35 17 juni 1567
Anthonis Marcelis Ruelenss.als man van Johanna en Jan Janss.Ver
rijt als mbr.mede voor de onm.knd.van Anthonis Jan Gherartss.die 
Thonis voorn.verwekt heeft bij Johanna Jans dr.Verrijt,verkopen 
aan Frans Aert Colenzn.:
-stuk land int Roet in des Snijderscamp 1 Goert Willems 2 de kerk 
van Asten 3 Jan Joostenzn.van Houbraken 4 erfgen.Jan Maes.

fol.35,35vo 21 juni 1567
Marten Jans Custerss.als man van Joostken dr.w.Joost Joostenzn. 
van Liessel verkoopt aan Jacop Danielss van Oirschot alzulke er
fenis als land,groese,heiveld en weiveld en erfrog enz.welke hem 
(Marten) en zijn vrouw zijn aangestorven van Joosten Joostenzn.van 
Liessel en Elisabeth zijn vrouw.

fol.35vo
Jacop verkoopt aan Marten voorn.een cijns van 18 gld. jaarlijks te 
gelden op Lichtmisdag,te gelden uit een rente van 34 gld.jaarl. 
als Willem en Jan en Marie met hun mbrs.aan Jacop voorsr.ver
kocht hadden.

fol.36 21 juni 1567
Willem Jacop Danielss van Oerschot en Jan zijn broer en Maria hun 
zuster met mbrs.beloven aan Goort Danielss.van den Eynde te zul
len betalen nu Sint Jansmisse e.k.over een jaar,de som van 15 
gld.4 st.ingevolge een schepenbrief van Lierop van 2b mud rog 
die Marcelis Heesmans eerder aan Jacop Danielss.van Oirschot be
loofd had.

fol.36,36vo 21 juni 1567
Jacop Danielss.van Orschot verkoopt aan Willem en Jan zonen Ja
cop Daniels voorsr.en aan Marie dr.Jacop voorsr.:
-een huis,hof en erfenis op Diesdonck te Asten,zoals dat Jacop 
nu in teulinge heeft en zoals hem dat is achtergelaten door Jan 
Jan Heynenzn.en Elisabeth dr.Jan Heynen voorn.
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-een akker gelegen in Lierop die Goort Daniels*.belent heeft 
van Jacop voorn.met zijn kinderen «behalve dat Goort Danielss. zijn 
jaren houden zal of dat Willem»Jan en Marle voorn.aan Goort zijn 
gëld zullen teruggeven.
-een akker die Jacop Danielss.voorsr.in erfwisseling verkregen 
had van Jacop Verdijsseldonck.
Vrij behalve dat Willem,Jan en Marie hieruit alle cijnsen zullen 
betalen en verder nog 4 mud rog die Joost Grooten daarin hesft 
en nog 3 gld.jaarl.tot Erp en nog 7 gld.jaarl.ten Bossche.
fol.36vo
Willem,Jan en Marie met hun mbrs.hebben opgedragen en vertegen 
tot behoef van hun vader op alzulke 300 gld.als zij gedrieën van 
hun grootmoeder of de moeder van Jacop voorsr.zouden verkrijgen.
Nota.Op 11 juli 1571 hebben de knd.van Jacop voorsr.verklaart 
dat voorn.opdracht geschied is tot behoef van Jacop voorn.

fol.37 21 Juni 1567
Willem,Jan en Marie verkopen aan Jacop hun vader en Elisabeth 
Joosten dr.van Liessel zijn vrouw,een jaarl.rente van 24 gld.op 
Lichtmisdag uit onderpanden voorn.«behoudens dat de voorkinderen 
die Jacop verwekt heeft bij Elisabeth Jan Heynen dr.geen aanspraak 
er op meer zullen kunnen maken.

fol.37
Jacop voorn.consenteert dat deze rente altijd mag gelost worden 
met 400 gld.op Lichtmisdag,mits met Kerstmis van te voren opge
zegd.
In marge:Deze rente van jaarl.24 gld.is door Mr.Jan Loyen gelost 
aan Hr.Philips Froyen pastoor tot Meyel.
Hij doet dit in naam van de Vrouwe van Liessel,van haar procura
tie hebbend gepasseerd d.d.3 sep.voor notaris van Leeuwen ten 
Bossche.Hr.Philip bekent het kapitaal en de verlopen pachten ont
vangen te hebben en toe te stemmen in de cassatie van die vorde
ring.
Actum 14 sep.1620
Attestor Johan van Buyten secrs.1620 te Asten.
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fol.37vo 21 juni 1567
Jacop Danielss.van Oirschot voorn.en Wilm,Jan en Maria voorsr. 
met mbrs.beloven dat indien Jacop voorsr.enige goederen krijgt 
aangestorven van zijn zusters of broeders of iemand anders,dat 
die goederen na de dood van Jacop zullen geërfd worden en komen 
aan Elisabeth zijn vrouw,dochter van Joost Verdijsseldonck en aan 
haar kinderen verwekt bij Jacop Daniels voorn.of daar nog bij te 
verwekken.Indien van Wilm,Jan of Marie iemand sterft,komen de 
goederen van de een op de andere twee.

fol.37vo,38 21 juni 1567
Item is er een accoord tussen Jacop Danielss.voorn.en de drie 
kinderen waarbij Wilm,Jan en Maria deze hoeve en erfenis zullen 
aanvaarden met half mei laastleden en met de oogst verder geheel 
de schare.
-”Des sal Jacop aff mogen drieven al die heel besten die sij nu 
ter tijt hebben off op dat goet daer en tusschen vercrijgen mogen 
ende al dat ghetouwe ende al dat tot toelinghe toebehoert ende 
voer alle den huysraet bijnnen den huyse ende buyten de huyse hen 
toebehoerende ende noch een huysken gelegen naerder ghemeijnt op 
die selver hof stat bij Bartholomeus van Werdingen ende noch soe 
veele eyckenhouts,daer hij twe gebondt huysinge aff tymmeren mach 
gelick hem dat Wilm ende Jan ende Maria voorsr. sijn kinderen be- 
wijsen sullen,uutgescheyden drie bedden met hen toebehoerten en
de noch een koetsse ende twe kisten ende noch enen cleynen coyke 
tel ende enen troch die welcke dese drie voorkynderen hebben sul 
len ende geloven dat als boven te afftervolgen op hen ende op 
allen hen goet-.
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Algemene klapper R 64

Aelthuys,Lambert -uit Oldenzaal-
5 knd.Jen,Aleyt,Bernard,Plechelmus(gm.Elabena)

Anna (gm.Jan Scherlinger uit Regensburg) 7- 8-9  Altaar,H.Cruys 28
Altaar,St.Joris 1- 3-17
Altaar,St.Aechten 18
Altaar,H.Drievuldigheid St.Barbara

St.Katharina 12-13
Asten,de Heer van 21

bid.

Baerlaer,Dirck Janszn.van den 10 
Berckers,Jan Philip(gm.Henricken dr.Joost Verdijsseldonck) 19
Berge,Aert Franssen van den 26
Boeschot,Gelden Aertszn.van 15
Bollenzn.Henrick Lauwreyns 28
Bottel,Peter Joostenzn.van 11 
Brederode,Hr.Reynoud van (Heer Asten etc.)
Brey,Aert van 22
Bruysten,Mathijs 28
Buyten,Johan van -secr.1620 te Asten- 30

Ceelenszn.Aert Dirck Peter 3-23-24
Ceelenszn.Henrick Marten -Joostke zijn moeder- 17-18 
Ceelenszn.Peter Dirck Peter
Ceelenszn.Peter Peter 23-24 
Chielensivan Stiphout,Henrick Henrick
Chielen,Heylke dr.Lemmen 8
Chielenszn.Michiel Aert 19-20
Colen,Bruysten -de erfgen.- 27
Colenzn.Frans Aert 27-29
Coolen,Jan Marcelis 4
Co st er s, Marijke dr.Jan ^8 
Cruys, Anthonis Maeszn. v.d. (gm. Jutte dr. Joost Verdijsseldonck) 19 
Cruys,Jan van de

dr.Anthonia (gm.Hendrick Joost Mennen) ‘J 
Custers,Marten JansTgm.Joostken dr.Joost Joostenzn.v.Liessel) 19—29
Cuyten,Willem 8

Danielszn.Dirck en Marcelis ^
Danielszn.Jan Joost
Danielszn.Jan Maes 16-17-23
Danielszn.Joost Jelis * k £
Danielszn.Joost Joost 23-24
Diricxzn.Aert Jan 23
Diricxzn.Joost -zn.Aert Jan- 
Drieszn.Jan Jan



bid.
Elstoroeck,Roef Ruttenzn.van(gm.Anthonia) 9
Eyck,Roelof van -Heer van Blaerthem- 18
Eynde,Aert van den(gm.Joestke)

zn.Henrick 26-27
Eynde,Aert Marcelis Aertszn.van den 3
Eynde,Daniel Willemszn.van den 18-19

zn.Mareel
Eynde,Dirck Marceliszn.van den 26
Eynde,Goort Danielszn.van den 14-21-22-24-29-30
Eynde,Jelis Danielszn.van den

Joost e.a.knd. 21-22
Einde,Joost Danielszn.van de (wedr.Heylwich) 

knd.Jan,Joost
....  dr.(gm.Philip Jan Lucass) 4-5-6

Eynde,Marcel Aertszn.van den
knd.Aert,Prans,J an,Pauwel,Thonis,

Anna(gm.Prans Jan Aertszn.) 3
Eynde,Marcel Danielszn.en Dirck Danielszn.van den 5-18-21-22-24 
Emontszn.Prans Aert 4-18
Emonts,Lemmen(gm.Jenneke) 8

Proyenzn.Jan Wilm 11
Proyen,Hr.Philip -pastoor te Meyel- 30

Gherartszn.Anthonis Jan(gm. Johanna dr.Jan Verrijt)
onm.knd. 29

Gilde,Sint Anthonis te Asten 9
Gobbels,Daniel Gort 13
Gortszn.Gort Wilm 1 11
Gorts,Michiel Gerit 11-20
Gortszn.Wilm Aert 15
Grootenzn.Lenart Jans 28

Heesmans,Marcel
Henenszn.Henrick Jan 25
Henenszn.Jan Jan 16-24-25
Henrickszn.Jelis3 knd.Jan,Jelis,Joostke 10-11
Heymkens,Wilm -de erfgen.- 
Heynen,Aert Dirck 

dr.MargrietHeynen,Hr.Jan Dirck -pastoor te Halen- 13
Heynen,Jan .2 knd.Elisabeth(Jacop Danielszn.v.Oirscot wedr.;

Jan 6-29-30
H.Geestmrs.,Asten 3“15
Houbraeken,Anthonis Joostzn.van



bia.
Isbouts,Isbout Marcelis 12-17-18-21-22Ysbouts(Isbouts),Ysbout Joosten

knd. Joost,Philip,Isbout,Jutke 3
Isbouts,Marten Marcelis (Joostke de wede)

zn.Henrick 1 7 - 1 8

Jacopszn.Henrick Jan 18-22
Jacops,Jan Jan 10-11-19
Jans,Maria -mater klooster Omel- 25

Kerk,van Asten 28-29
Kessel,Jacop Joostenszn.van 7
Kessel,Michiel Dirckszn.v.(gm.Maria dr.Dirck Poerters) 22-23
Kievitszn.Dirck Peter 12
Klooster te Omel,Maria Schoot 25

Leeuwen,notaris van 30
Lenartszn.Lenart Jans 18
Liessel,Jacop Joostenszn.van(=Verdijsseldonck) 1-2-6 
Liessel,Joost van (Lójske de wede.)

zn.Peter 7
Liessel,Joost Joostzn.van(gm.Elisabeth) 29
Liessel,Peeter Joosten(wedr.Elsbene dr.Aert Vereynseldonck)

knd. 1 - 2
Liessel,Vrouwe van 30
Loeyenzn.Dirck Wouter 10
Loyen,Mr.Jan 30
Lucas,Gerit 14
Lucas,Jan 14
Lucaszn.Philip Jan(gm.dr.Joost Daniels v.d.Eynde) 4-5-6

Maess,Jan 18
Maess,Lenart Marcelis (Heylke de wede.) 12 
Meer,Willem van(gm.Aleydis Aert Vervort)

dr.Metten 12
Mennen,Hendrick Joost(gm.Anthonia dr.Jan v.d.Cruys) 24
Mennen,Gort Corneliszn. 19-20
Mennen,Joost Thonis Joostenzn. 13
Merceliszn.Lambert Pauwel 22
Milheeze, Peter Roelof szn. van ^|r~§
Moesdick,Lambert Janszn.van den 13 -2 6
Molendjjck,Goessen Peterszn.van den 20-27  
Molendick,Peter van den

3 knd.Goossen,Maria,Jenne(gm.Gherit v.Os)
Mulders,Jan Geelis 23



Nouwen,Bruysten zn.Peter 26-27
Nouwen,Jan Pater
Nuwenhuys,Dirck Lauwreynszn.van 25

bid.

Oirachot,Jacop Danielszn.van(1 ggm.Elisabeth dr.Jan Heynen)
(2 gm.Elisabeth dr.Joost v.Liessel of Verdljsseldonck)

3 knd.ex. 1:Willem,Jan en Marie 6-7-19-29- 30-31
Otterdijck,Jan Art Janszn.van 16-23
Otterdijck,Jan Art Thoniszn.van 13-16
Otterdijck,Joachim Henricks zn.van 15
Os,Gherit van(gm.Jenne dr.Peter v.d.Holendiok)

knd.Lemmen en Anna 28

Pasen op 30 maart 1567 24
Peterszn.Frans Frans
Peterss,Frans Marcelis 1-2
Peterszn.Jan Jan 25-26
Peters,Peter Jan

knd.Jan en Maria (in klooster) 17-25-26
Peterszn.Wilbord Jan 
Poirters,Dirck(Joostken de wede.)

knd.Aert,Frans,Jan,Maria(gm.Michiel Dirckszn. v.Kessel)
Heylwig,Dirxken,Aelken en Henricxken 22-23

Rector:Mr.Henrick Bonav.van den Weyen 12-13
Roeffs,Dirck
Roeffszn.Henriok Lauwreyns 20
Roesven,Jan Franssenzn.van
Ruelenszn.Anthonis Marcelis(gm.Johanna)
Ruth,Frans Thielenszn.van
Ruth,Hr.Dirck van 8

Schepenen van Asten,de 1-9-11-15-19-20-24
Scherres,Jan3 knd.Peter,Heylwich,Willem(Gertruyt de wede.) 27-28-29 
Scherreszn.Willem Jan(Geertruyt de wede.)

dr.Aleydis 27Scherlinger van Regensburg,Jan(gm.Anna Lambert Aelthuysdr.
-v.Oldenzaal-) 7-8

Slaets,Lljske(wede.Joost Joosten Verdljsseldonck-of v.Liessel) 19 
Smolderszn.Joost Joost 19Snabben,Jan(gm.Heylke Daniels v.d.Eynde) 4-5-14



Testament: 7-8-9-22-24Theeuwenszn.Andries Henrick 22-24Thielens,Dirck 12-16-17Thielenss,Dirck Henrick 3
Thielen,Jan -JO
Thielenszn.Peter Joost 18

bid.

Verbersdonck,Aert Henrick 25
Verberdonck,Elisabeth dr.Marcelis 24-25
Verdijsseldónck(»v.Liessel), Joost Joosten(lijske Slaets de wede.)6 knd.Peter,Jacop,Henricken(gm.Jan Philip Berckers)

Lijske (gm, Jaoop Danielszn.v.Oirscot)
Jutke(gm.Anthonis Maeszn.v.d.Cruys)
Joestke(gm.Marten Jan Custers) 19-31

Vereynseldonck,Aert
dr.Elsbene (gm.Peter Joosten v.Liessel) 1-2

Verhoeven,Anna wede.Ghevarts 22
Verlynden,Gort

dr. Anthonia (gm. Roef Ruttenszn. v.Elsbroeck) 9
Verlynden,Joost Joost 23-24
Verrijt, Lijske 28
Verrijt,Jan Janszn. 29
Verrijt,Mathijs Philipszn.
Verrijt,Peter -de erfgen.- 28
Verrijt,Peter Joosten '5”21"22
Verrijt,Peter Philipszn. in
Verschuersn,Dirck -de erfgen.-
Verschueren,Joost Henrickszn. '
Vervort,Aert

knd.Jan,Aleydis(gm.Willem van Meer)
Vervort,Jan Aertss. ifi-17-25
Vicarie van Asten,de ?6
Vogels,Henrick Henrick 17-23
Vranckenszn.Dirck Jan Lq

Vrienszn.Prans Henrick g
Vrijnszn.Jan Aert en Hr.Aert

Wasberchs,Jan -de erfgen.- 20
Weyen,Bonaventura van den | 2
Weyen,Mr.Henrick Bonaventura van den (pr.5 27
Weyntheszn.Anthonis Lemmen 26-27
Wit ten szn. Anthonis Henrick É|
Witten,Maria dr.Lauwreyns g
Wreynsen,Henrick 14 
Wreynsen,Heylke dr.Jan

21Ysermanszn.Dirck Marcelis 21
Ysermanszn.Willem Jan

12-15-16Zeylberch,Jan Andrieszn.van den 3-12-20.
Zeylberch,Mathijs Bruystenszn,van den





Klapper alleen op persoonsnamen der bezitters 
of gebruikers van belendende percelen in R 64.

bid.
Aelssen,Jan van (gm.Beelke)

BaerlaerfJan van den 10
Beesel,Daniel Goortszn.van (=van Bussel) 13
Berge,Aert Thijszn.van den 13 
Berge,Prans Thljszn.van den 10-16-23-25
Berge,Philips van den 22
Best,Goessen Aertszn.van 3-18-27
Boeschot,erfenis van 20-28
Bollair,Jan van den 23
Brey,Hr.Henrick van -vicaris te Asten- 10
Bruynen,Willem -erfgen.- 17-23
Bynderen,convent van 1-20-28

Ceelen,Henrick Marten 
Ceelen,Marten -de erfgen.- 
Chielenss,Dirck Henrick 
Claeus,Dirck -de erfgen.- 
Claeus,Dries Jan 
Coppens,Dirck

Dircks,Aert 
Driess,Jan Jan

Elsbroek,Roef Ruttenszn.van 
Emontszn.Prans Art 
Emont szn.Lemmen
Eynde,Marcelis Danielszn.van den 
Eynde,Pauwel Mareeliszn.van den

Proyen,Jacop

Geritszn.Dirck Joosten
Gheritszn.Anthonis Jan -de erfgen.-
Gor(t)s,Theeuwen Jan -de erfgen.-
Grooten,Dirck Jan
Gheenen,Henrick -de erfgen.-

23-27
3
3-4
28
10
11

16
13

15
12
14
28
10

3

20
27
322
3



bid.Hanen,Gort Henrickszn.Thijs -de erfgen.-
Heyntkenszn.Frans Jelis pi
Horevoets,Pauwel Jan 23
Houbraeken,Andries Joosten van
Houbraeken,Jan Joostenszn.van 10-29

Isbouts,Isbout Marcelis

Jacops,Henrick -de erfgen.- o
Jacops,Henrick Jan xT
Joosten,Frans 2g
jordons,Jacop Ceel y.

Liessel,Gielis Thoniszn.van 1 1
Liessel,Jan Franssen van 23
Liessel,Joost van 15
Loeyen,Dirck Wouter 17-21
Lucaszn.Philip Gerit 21

Maes,Jan -de erfgen.- 
Maess,Lenart Marcelis (Heylke 
Mennen,Peter Jan 
Mennen,Henrick Joest 
Milheeze,Peter Roelofszn.van

29de wede.) 1-13
10
3-17
10

Nouwen,Peter -de erfgen.- 20-28

Otterdijck,Jan Aerts van 
Otterdijck,Joachim Henrickszn.van

£egfPeter Jan ln oc.
Peters,Jan Jan l°~25
Poirters,Dirck -de erfgen.-

Roeffs,Lauwreyns -de erfgen.- 23-25
"°ggel,Hubert van >14Ruelens,Ceé1 -de erfgen.-



Sceper,Marten die bid.
B t H r i  dr-™ n ü  24Sl ouwen,Jan
Smolders,Joost -de erfgen I 11Snijder szn. Aert Jan * |
Snijerszn. Peter Willem 14
Spee,Henrick -de erfgen.- 23
Strijcken, Henrick 1 -28

13

Theeus,Jan -de erfgen.-
Theeus.Peter -de erfgen.- 11
Theus,Wilbord -de erfgen.- 4
Thielens,Henrick 10
Thielens,Jan 19
Thielens,Peter Joost 1
Thoer,Jan van 'II19

Vereynseldonck,Aert -de erfgen.- 15
Verhyndert,Aert Lucaszn. 19
Verhyndert,Joost Joosten 11
Verhyndert,Willem -de erfgen.- 19
Verlijnden, Joost Aertszn. 10
Verrijt,Cornela dr.Philips 19
Verrijt, Willem 22
Verschueren,Ghevart Aertszn. 24
Verschueren,Joost Henrickszn. 16
Verschueren,Peter Aerts 25
Verschueren,Peter Dirck 16-17-25
Vervoert,Aert 20
Vrancken,Dirck Jan 1® 
Vriens,Joost

3_1 1-12-21-22-23Weyden,Bonaventura van der J 29
Willems,Goort 1
Willem,Gort Peter 1
Willems,Ghevart Aert 20
Willems,Marcelis 16-17
Wittenszn.Gevart Jan 11-31
Werdingen,Barths Peters van

Zeylberch,Jan Dries van den
11





Toponiemen in R 64.

As , de
Aastappen.huis etc. (dat coert +Qv. *r iv' > Affterbosch,groese in den Nebben)
Affterbosch,land int

Bossche,huis aan den 
Bremberch,land op Onstade,den Bussel,de hoeve van

Dies(el)donck,huis etc.op 
Dungen,land op die 
Dijck,huis aan den

Eendenpoel,land den 
Eeussel,veld het hoog -op Onstade- 
Eeussel int Roet,weg over een 
Eyndelbeempden,beempt in die

Hagelcruys,land bij 
Hazeldonck,beempt in de 
Heezackers,land op die 
Horrick,land in den 
Huesden,huis te

Koestraatfde

Langstraat,land in die 
Laerbroeck,land aan 
Lillaer,akker int 
Loechten,land op die 
Loeverbosch,land op

Molendick,huis aan de

Nebben,het goed ter -°P Aastapp



O m e lthuis tot
Onstaden,huis tot bid.
Onetaden,land den Bremberoh op

papendonck,groese in die

19
1025

20

Roet,groese int
Roet,weg over een eeussel int 18-29

25

Sehyltmeer,huis etc,
Snyderscamp,land int Roet in -̂14

Velecker,land op 23
Voordeldonck,huis aan 1 - 1 5
Vb ssh.plen, huis enz. op 25

Weerdinghe.beempt -Asten- IJ
Wolsberch (Wolfberoh),huis in de -
Wraendegmen,ter plaatse Schiltmeer

Streekarchivariaat
Peelfand

Postbus 3

5750 AA Deurne



1



ibM M W I

i-iFMWvSM i!

H B i f e l É 'BICw 5'ai» iVri

W m m m'ÊÊÊÊm
1 * 1 mm



c- '•;.:;;̂,;-i----,1'•

mËÊSSÊÊm


