


OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 
Protocollen van allerhande akten (Inv.nrs. 65, 6 6, 66a, 66b)

1568 - 1597 
Analyses, transcripties en indexen

A. van Asten

'}tO

Streekarchivariaat
Peelland

Postbus 3 

6750 AA Deurne

STREEKARCHIVARIAAT PEELLAND DEURNE 1990



VOORWOORD.

ASTEN R. 65 vanaf 18 april 1568 tot rond 1573

De samenvattende teksten zijn evenals de drie soorten klappers* 
gemaakt door de Heer A.F.N. van Asten wonend te Asten.
Het typewerk is verzorgd door Mevrouw R. Wijnhof wonend te Helmond. 
De vormgeving en uitgave geschiedde door het Streekarchivariaat 
Peelland.

Deurne juli 1990

* Klapper op alle voorkomende namen, behalve:
Klapper op toponiemen.
Klapper op persoonsnamen bij belendende percelen.



Schepenprotokol ASTEN R 65
fol. 1
Protokol van Asten Anno 15 6 8,beginnend op 18 april 1568.
Schepenen:
Lenart sGrooten, Ysbout Merchelis Ysboutss. ,Dirisk Jan Franckenss., 
Dirck Tielens.Aert Vervoert en Jan Nauwen.
fol. 1 vo en fol. 2 zijn blanco.
fol.3 16 juli 1568
Merchelis Willemss.van Dieseldonck verkoopt aan Aerdt Peter 
Goertss.:
-stuk land met groese,in de Sporckt 1 Mathijs Verrijt 2 Joost Ge- 
rardts van de Goer 3 Jan Colen 4 de Kerkpad.
Los en vrij behalve de cijns van de gronden.
Testes Lenart sGroeten en Dirck Francken.
fol.3 , 3 vo 16 juli 1 568
Aert Peter Goertss.gelooft als schuldenaar-principaal dat hij
Lichtmis e.k.50 gld.en 1 mud rog zal betalen.
fol.3 vo 12 sept.1568
Op 12 sep.1568 heeft Jan Mathijss.van den Berghe "geoptineert ee
nen vonnisbrief gerechtelijk staende op erfenisse Jacoppen Dan&elss 
van Oerscot als ten actere wesende van een jaerlijcxse rente van
3 malaer rogge en 3 mud garsten,staende ten achtere 6 mudden garst 
ende 3s mud rog ende rest noch eenen Lichtmisse."
fol.3 vo 22 sept.1568
Henrick Jan Jacops bekent dat hij betaald is van de onm.knd.Peters 
Verdiesseldonck met een som van 110 gld.welke som Jacop zijn wet
tige broer aan de voorsr.Henrick gevest had jaarlijks de pacht 
daarvan te betalen-Jacop had dus voor zijn broer Peter betaald ge
had .
N.B.Soms worden er carolus-of ook •.vel rijns gld .genoemd .'.Ve schrij
ven alleen gld.
fol.4 1 okt.1563
Anthonis Jan Mennen verkoopt aan Anthonis natuurlijke zoon van 
Willem Mennen verwekt bij Jenneke Jans dr.een cijns van 2 gld.8 st. 
jaarlijks te betalen op Sint Jans Baptistdag uit:
-huis,hof,land enz.aan Voersseldonck 1 de gemeynt 2 Aert Ver
voert 3 Gelden Thijskens 4 de straat.
Los blaadje 4 i 17 juni 1583 
Ik Ghevart van Doerne en Echten zijn gheswij_ (=gesv;ide) bekennen 
ontvangen te hebben alsulke penningen als ^aniel Ghebbels,Maes 
Dries en Frans Dryes gegeven hebben voor een beempt tot Astappen 
zodat Ghevart van Doerne en Echten Evert Ghevaerts huisvrouw en 
verder Ma rij Wouters nog 3 daalders toe ten achter zijne e......
Bij mij Claes Everts van Doerne goede vriend ..... die drie daal
ders heeft Marie Wouters ontvangen.
Jan Dries geloeft .f.usen Daniels,Thomas Geeff Driess.en Frans
Mercelis los te houden van ........beempt Thonis Hermans opgeset
is.
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fol.4 vo
De voorn.cijns van 2 gld.8 st. staat te lossen met 40 gld.
fol.5 -hiervoor blad of bladen verdwenen- 
Op hem enz.een jaarl.cijns van 12 gld.
Deze cijns van 12 gld. lossen met 200 gld. 
fol.5 vo
Dirck Joostenss.van den Wynckel verkoopt aan Henrick Laureyns 
Roeffs:
-stuk groese op Affterbosch met een erfweg zoals de verkoper toe- 
gestaan heeft. 1 erfgen.Corstiaen Goert Snnjts 2-3 Mathijs Bruys- 
tens 4 convent van Bynderen.
fol.6 1 feb.1568 (=1569)
Op 1 feb.1568 nae stilo van den Bossche heeft Frans Mercelis Pe- I 
ters volmacht gegeven aan Jan Jacops ofn vanwege de voorn.consti- 1
tuant te mogen vervolgen enz...... als aangaande de zaken dat die%»
voorn.Frans gepand is binnen Asten vanwege de bedeheffer van de 
Koningsbede betreffende een cijns die Jan Joesten Willem geweest 
hevet Marchelis van den Eynden.
fol.6
Jan Jacops belooft Frans Mercelis Peters aangaande de voors.bede [ 
van voorn.cijns van Jan Joosten Willems bewijzen van uitgegeven te i
hebben....  zal Jan;Fransen geven voor Pasen enz......
Sr onder staat nog:
Op 6 juli 1569 heeft Aert Verdijsseldonck gemachtigd door Frans 
voorsr..... dat de Heer hem rechten zoude a a n ........ n9N.B.De jaarstijl van den Bosch of Brabant of Pasen waarbij het nieu-|: 
we jaar op de Eerste Paasdag begint,werd door paus Gregorius XIII* 
in 1582 afgeschaft.
fol.6 vo,7 1 feb.1568 ( = 1569) ' M
Joost en Marcelis wettige knd.van Peter Peterss.Joesten van Kesse| 
verwekt bij Elsbena Aerts dr.Vereynseldonck met mbr.en verder Petei 
Peters van Kessel voorsr.verwekt bij Elisabeth dr.Iverchelis Ver- 
beersdonck,verkopen aan Jacop Joestenss.van Liessel een cijns van 1 
12 gld. uit:
-huis,hof enz.op Diesseldonck 1 Jan Philips Berckers 2 Anthonis |9 
Maessoen van de Cruys 3 de gemeynt 4 de Aa.
-land op den Zaeyecker 1 Jan Philips Berckers 2 Anthonis van de ï 
Cruys 3 Jacop Daniels van Orschot ea. 4 Jan Andries van de Zeyl- | 
berch.
-een heyveld.
Hiermee is de belofte gecasseerd die verkopers vader zaliger aan 1 
Jacop had gedaan inzake die 200 gld. waarvoor Peter die erfgoe
deren van Jacoppen gekocht had.
fol.7
Deze voorn.cijns van 12 gld.mag gelost worden met 200 gld.
fol.7 vo stilo Bosch 1 feb.1563 (1569)
Jacop Daniels van Oerscot verkoopt aan Jan Philips Berckerssoen:j 
-stuk land en groese op die Diesseldonck 1 Anthonis Maessoen J 
de Cruys 1 de koper 3 Anthonis voorn. 4 de gemeynt.



fol. 8 1 feb. | 568 (=1569)
Henrick Laureyns Roeffssoen verkoopt aan de 4 knd.van Dirck sGroe- 
ten een cijns van 3 gld.uit:
-huis,hof enz.in de Stegen 1 Henrick van Meyel 2 de gemeynt 3-4 
Henrick van Meyel.
fol. 8 vo
Deze cijns van 3 gld.mag men lossen met 48 gld. 
fol. 8 vo
Aert Michiels verkoopt aan Henrick Jacops een cijns van 6 vaten 
rogge uit:
-huis,hof enz.aan die Boss 1 erfgen.Aert die Bercker ea. de 
straat 3 Bruysten Coolen.
N.B.Hier is een hiaat -blad of bladen verdwenen.
fol.9 ........................
Deze cijns van 17i st. staat te lossen met 14 gld.
Op te zeggen Kerstmis te voren als men op Lichtmisdag daarna los
sen wil.
fol.9
Aert Jan Anthonis gelooft als schuldenaar-principaal dat hij zal 
betalen aan Goert '.Villem Goertssoen met Lichtmis naastkomend de 
som van 16 gld.
fol.
ulathijs Jacops heeft geloofd .....
...... (zwaar beschadigd.)
fol.9 vo
Condividenten alle erfgoederen van Anthoniske ï/illems dr.Verlyn- 
den alias Stappen aangekomen zijn.
Deze erfgoederen hebben de voorn.i.lathijs met de andere erfgen.aan 
de voorsr.Dirck verkocht .....  van een beempt al volgens sche
penbrief. Datum ut supra.
Al de verkopers en erfgen.van Anthoniske '.Villems dr.hebben geloeft

fol.9A
Aert Jan Aert Lemmenssoen met mbr.en mede voor Laureyns zijn broer 
en voor Jan zijn vader hebben vertegen op de goederen die Jan Aert 
Lemmens zijn vader aan Feter Coolen,Ghevardt Peter Ceelenss.en 
Goert Daniel '.Villems verkocht had volgens schepenbrief 20 sept. 
1568,gelovende mede ....
fol.9A vo,10
Jacop Aerts verkoopt aan Hilleke 
rog op O.L.Vr.Lichtmisdag uit:
-huis enz.tot Omel.
fol. 10
Deze cijns van 1 mud te lossen met 15 gld.

15 ••• (15)63 (=1569)
Jan Smeet s ar. een cijns van 1 mud
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fol. 10 17 feb.1568 (=1569)
Op 17 feb.1568 stilo van den Bosch heeft Willem Jan Scepers aan 
Bernard van Doeren .....  van antwoord gediend.
fol.10 16 ....  1 568 (=1569)
Frans Mercelis Scepers als man van Petra verkoopt aan Jan Frans-
sen van den Bergh een rente van 2i gld.welke........ Gertruydeaj
.... tot haer ... in koop verkregen heeft van Frans Henrick Sij— 
monss. volgens schepenbrief Asten 2 nov.1540 en dat uit:
-huis en hof te Asten in 't dorp 1 Goessen Reynen 2 Melis Lob- 
kens 3 erfenis Goert Geldens 4 de straat.
fol. 11
Heer Dirck Ruelens van Milheeze priester verkoopt aan Andries Heiw 
ricks van de Waeter volgens schepenbrief Den Bosch 25 aug.1565 eea 
rente van 6 gld.
Deze rente had Jan Peters van Beerdonck tot behoef van Heer DirckI 
voorn.gekocht gehad van Henrick Aertss.van den Eynde.

-Datum ut supra.-
fol. 1 1 vo , 1 2
Andreis Henrickss.van de Water verkoopt aan Hr.Dirck Ruelens van 
Milheeze een cijns van 6 gld.en dat zo lang als Dirck voorn.leven 
zaljalle jaar te voldoen op O.L.Vr.Lichtmisdag uit:
-huis,hof,hofstad enz.in de Stegen | Aert van den Bergh ....
(beschadigd.)
fol. 12
Gertruyt Spee verklaart betaald te zijn van alzulke gelofte als de 
erfgen.van Anthonis Verstappen gedaan hadden.
fol.12 vo,13
Jan Verrijt verkoopt aan Heylke Jan Smets dr.een rente van 3 mal- 
der rog zolang zij in leven blijft.
De eerste betaaldag zal zijn op de eerste Lichtmisdag na Jans voor! 
dood en dat uit:
-huis enz.tot Omel.
fol.13
Op dezelfde dag heeft Jan Andries van den Zeylberch bekent dat 
den Hoeycamp met de grond daar wegens sHeeren cijns kwestie over 
is,hem is toebehorend maar dat Ysbout c.s.de zelve gebruiken.

1
fol.1 3 , 1 3  yo ___ 1 5 6 8 ( = 1 5 6 9 )
Jan Joest (Smo)lders verkoopt aan Dirck Jan Francken een jaarl. 
cijns van 1 mud rog uit:
-huis,hof enz.omtrent die moeien rond omme die Braken.
-stuk groese,die Pas.
fol.14
Deze cijns van 1 mud rog staat te lossen met 53 gld. 
fol.14
Peeter V/illem sFroeyen soen gelooft aan Jacop ___ JacoDs na LicMmis e.k.27 gld.te zullen betalen.
fol. 14 vo
tohnlHpna! 3 Daniels en Gelis Joesten Sraolders hebben geloofd als I schuldenaar dat zij aan Dirck Thielens 100 gld. zullen betalen.



fol.14 vo
Peter Ceelen verkoopt aan Jan Jan Peters in de naam en tot behoef
van de mbr.van.... dr.Peter Henricks een cijns van een m u d ......
enz. ... (zwaar beschadigd.)
fol.15
Deze cijns van 1 mud te lossen met 50 gld. 
fol.15 vo
Peter Dries verkoopt aan Peter Mercelis en Dirck Jan Peters als 
mbrs.der onm.knd.Joest Happen en aan Jan Willem Wagemaeckers als 
man van Henriske dr.Jan Petersteen cijns van 12 gld.uit:
-huis enz.aan Voshoelen te Asten 1 Jan van Otterdijck......
fol.16
Jacop Janss. Verrijt verkoopt aan Jan Coelen een cijns van 9 gld.uit 
-groese,den Eyndelbeempt 1-2 Marcelis Danielss.van den Eynde 3 
de Aa 4 de gemeynt.
fol.16 vo
Deze cijns van 9 gld.te lossen met 150 gld. 
fol.16 vo
Jan Franssens van Roesven verkoopt aan .Yillemke Huybert Mennen dr 
-een half huiske met een hoefke in de V/olsberch 1 Engelke .... 
..brechts dr. 2 de straat .
fol.17
7/illemke Huybert Hennen met haar mbr.heeft met vonnis en recht 
verkocht aan Dirck Tielens een jaarl.cijns van 11 st.jaarl.op O.L. 
Vr.Lichtmisdag uit:
-de helft van een huyske met een hof in de V/olsberch 1 Engelen 
Jan Eymbrechts dr. 2 de straat.
fol.17
Deze cijns lossen m e t ...........
fol.17 vo
mr.Sverart van Herssel priester en kanunnik tot Boxtel met con
sent van Joest Gelis Daniels het nabescr.erfenis gekocht hebbend, 
verkoopt aan Peter Roloffss.van milheeze een cijns van 13*2 gld. 
te betalen op Sint Bernaertdag,bisschop,uit een erfenis en gelag 
te Asten.
fol.13 14 dec.1569
Het voorsr.gelag en erfenis goed enz. voor die jaarl.cijns van
13i gld.
fol.18 vo 15 feb.1569 (=1570)
Op 15 feb.1569 (Stilo 3osch)heeft JanJoesten als gemachtigde van 
Marten Jans Scusters een vonnisbrief geoptineert staande op erfe
nis van Jacop Daniels van Oerscot , zijnde een cijns van 18 gld. met
2 achterstallige pachten.
fol. 15 vo
Frans L'athijss.van den Berghe verkoopt aan Frans Frans Peters:
-stuk beempt,de Spleet .....
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fol.19 15 feb.1569 (=1570)Peter Henrickss.Verbeersdonck heeft opdragen aan Philips Jansvan 
Boescot een vonnisbrief met alle reoht hem daarin competerend zo. 
als Peter voorn, die op 7 sept.1569 heeft geoptineerd,betreffend 
een erfenis toebehorend aan Mr.Gerardt van Helmont.
fol.19Willem Jacob Daniels gelovende ......
fol.19 vo Anno 1570
Op 4 april (1570) heeft Henrick Cornelis van den Eynde als man 
van Margreta Mathijs dr.van den Berghe gerechtelijk "geoptineert" 
een vonnisbrief staande op een erfenis toebeh.aan de knd.Jacop 
van 0erscot,als van een jaarl.cijns van 6 gld.met twee jaar ten 
achter.
fol.19 vo 19 apr.1570
Op 19 april 1570 heeft Philips van den Berghe als gemachtigde van^
.... Henrick Coelen en Aert van ......
fol.20 19 april 1570
Jan Philips sBerckers heeft geloofd als schuldenaar-principaal 
dat hij zal betalen aan de 4 knd.van Dirck Mathijs sGrooten 68 gld. 
met Lichtmis e.k.
fol.20
Hr.Derick Ruelens .... pr.heeft opgedragen tot behoef van Sinte
..... staande in de kerk van .........
fol.20 vo
..... den dienst Gods en mede .... vermeerdert in de .... on
derhoud worden welke voorsr.rente van 3 gld.altijd staat te lossen 
met 50 gld.
fol.21
Jan Lemmens verkoopt aan Aert Jan Custers een jaarl.cijns van 3 
gld.5 st.op Lichtmisaag te betalen uit:
-huis,hof enz.tot Gmel 1 Feter van Reest 2 erfenis Philips sBer
ckers 3 de straat 4 het gemeyn Laerbroek.
f 01.21 vo
Deze cijns van 3 gld.5 st.lossen met 50 gld.
fol.21 vo,22 10 mei 1570
Bruysten Y/illems geloeft als schuldenaar .......... tarten .....
fol.22,23Fhilips Gerardts va.....verkoopt .......  Voerdeldonck
1 Thomas Daniels 2 de gemeynt 3 erfgen.Goort Geldenr van^Boescot 
-nog een jaarl.rente van 7 malder rog staande a:ïn Frans Uathijs 
van den Bergh.
fol.23 vo
Jacop Aert sBerckers verkoopt aan Jan Peter Hauwen:
-huis,hof ......
f01.24 . .. •’ . . altijd zal de verkoper dezelve weg ook mogen gebruiken t t aan..*1 
.... land aan Voersseldonck.

6



fol.24,24 vo,25Jan Aert Goerts en Goeyaert zijn broer en Margriet en Anna zijn zus
ters, verkopen aan Frans Marcelis Peters:
-stuk land met een erfweg daarover te varen,op Voersseldonck
1 Corstiaen Henrick Spee soen 2 erfgen.Henrick Spee 3 de verkoper
4 Prans Math.van den Berge.
fol.25Prans Marchelis Peters geloeft dat hij zal betalen aan Jan Aert 
Goerts c.s.nu Lichtmis e.k.40 gld.
fol.25,25 voPrans Merchelis Peters verkoopt aan Willem Lenarden Marchelis 
Maess.:
-stuk heiveld met groese int Creyen-goer. 
fol.26
Goert Janss.van Otterdijck verkoopt aan Jan Janss.in naam en tot 
behoef van de 3 onbe j .knd.Lenart van Boescot een erfcijns van 3 gld 
uit:
-huis,hof enz.tot Omel 1 erfgen.Dirck Claes 2 Dirck van Bussel 
3 de straat 4 Henrick Aerts van den Eynde ea.
fol.26 vo
Deze cijns van 3 gld.lossen met 50 gld.
fol.26 vo 6 oktober 1563 
Anthonis Willems Verhyndert verkoopt aan Henrick Joesten Mennen: 
-een groese,in die Sporckt 1 llichiel van de Cruys 2 Aert Peters 
Verhaeseldonck 3 de Ommelse pad 4 erfgen.Peter ....
fol.27 6 okt.1568
Voor ons zijn in een volle vierschaar gekomen Aert Dirckx en Wil
lem van de Goer als naburen der erfgoederen toebeh.aan Haeywych 
Peters Meester Henrickx dr.en hebben verklaard op hun eed (met op
gerichte vingers aan 's Heren hand gedaan) dat het beter is die 
goederen van Hadewich te verkopen dan langer aan te houden.
De mbr.Jan Peters laat Hadewichs goederen in de kerk veilen en in 
een herberg voor de hoogste bieder verkopen.
De kopers zijn Daniel van den Synde,Peter Ceelen en Gherard Aerts, 
te weten:
-huis,hoflland enz.aan de Dijck 1 erfenis Peter Ceelen m.k. 2 Pe
ter Jan Ceelen 3 de gemeynt 4 Peter Jan Ceelen.
-stuk land en stuk beempt.
fol.28 B okt.1568
De verkopers hebben beloofd dat zij aan Hadewich Feter ür.Henrickx 
dr.zullen betalen haar portie in de 300 gld.die zij verkopers ge
loofd hadden te betalen aan Jan Aert Lemmenss., Symon '.Yillemss. en 
Baltasaer Peter Hanrickss.op Lichtmis e.k.
fol.28 vo
Aleyt Joest Hanricks Coelen natuurl.dr.met mbr.heeft vertegen op 
alzulke testament als zij heeft van w.Joest wijlen Henrick Feter 
Coolen,mitsgaders ook op alzulk testament-codicille in schepen
brieven gemaakt bij Aert van den Bergh en dat tot behoef van Hen- 
risken Jans Peters dr.met haar kinderen.
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fol.28 vo,29Dirck Jan Peters en Peter Peter Ceelen hebben geloofd als schul- 
denaar-principaal dat zij zullen betalen aan Aleydis Joest Henrick 
Coelen nat.dr.te Lichtmis e.k.25 gld.vrij geld zonder pacht.
Als zij met Lichtmis e.k.niet betalen, beloven Dirk en Peter met 
Lichtmis over een jaar 26 gld.en 10 st.te zullen betalen. | ,
Los briefje gemerkt 28A
Prans Wouter Loeyen verkoopt aan Dyrck Wouters zijn natuurl.broe-! 
der 3 malder rog erfpacht uit:
-een akker omtrent den Pas 1 erfenis Heer van Asten 2 Gelis 
Smolders 3 Aert Tijs van den Berge 4 een weg tot Omel gaande.
Actum 15 okt.1573.
Men mag lossen met 62 gld.
fol.29,29 vo 20 okt.1568
Jan Thomas Hanrickssoen met mbr. verkoopt aan Henrick Mathijs s Gr ooi 
ten soen een cijns van 3 gld.uit goederen hem aanverstorven bij doojj 
van zijn ouders en gelegen te Omel.
Deze cijns van 3 gld.lossen met 50 gld. 
fol.30
Aert Direksoen van Roesven mede voor Jacop Meeus,verkoopt aan 
Joest Joesten Verlynden:
-stuk land tot Ostaede 1 de gemeynt 2 Huybert van Roggel 3 erf- | 
gen.Aerts van Diepenbeeck 4 de weg.
Vrij van alle commer behalve de cijns van de grond.de commer van 
het dorp en één mud rog.
fol.30,30 vo
Joest Joesten Verlynden belooft aan Aert en Jacop na Lichtmis e.ki 
30 ::ld.en 2 st.te zullen betalen.
fol.30 vo
Joest Joesten Verlynden heeft de voorn.akker verhuurd aan Daniel f 
Hermans,die de akker zal bezaaien en de pacht en cijns daarin zal 1 
betalen.
Ingeval Daniel Hermans die 30 gld.en 2 st.met de cijns en lasten 
aan Aert en Jacop betaalt,dan stelt Joest Verlynden de voorsr.ak
ker weer in handen van Daniel voorsr.en anders niet of Joest mag l 
de akker met de schaar er van aanvaarden.
fol.31Op 17 nov.1568 heeft Jan Jan Tielen de eed als schepen gedaan.
De schepenen hebben gewezen door manisse des scholtes ......
naar inhoud van brief d.d.20 okt.1568.......
fol.31Op 1 dec.1563 hebben de erfgenamen van Heer Henrick van Brey 
"gerechtelijk geoptineert" een vonnisbrief tegen Derick .Youter 
Loeyen aangaande een jaarl.rente van 9 gld.,ten achter wezend 
25 gld.2 st.
fol.31
Prans Frans Peters heeft "gelaudeert" alzulke uitspraak als Jan j 
die Custer en Teeuwen van den Eynde met Jan Jacops gedaan hebben I 
in de onenigheid tussen Elisabeth Goris dr.en de andere partij.



fol. 31 vo,32 1 dec.1568
Joestken weduwe Dirck Poerters met Dirck Jan Prancken als haar 
mbr.en Frans,Aert,Jan en Henrick haar zonen met Michiel Dircks 
van Kessel^als man van Marike zijn vrouw,Dircken en Aleke haar wet
tige drs.met Aert van Brey als mbr.,verkopen aan Wilbrort Corne- 
liss.van den Bogaert:
-stuk land metten berch,den camp in de Wolsberch 1-2 Joest Ver- 
lynden 3 Pauwel Mercelis van den Eynde e.a. 4 de straat.
Los en vrij behalve daar jaarl.uit te gelden 9 vaten rog aan de vi- 
carie van Asten.
Tot meerdere zekerheid stelt als principaal Peter Aerts van Brey 
aan de koper tot onderpand al zijn goederen;ook de principaal Aert 
van Brey doet het zelfde.

Peter van Brey en Aert van Brey als schuldenaar-principaal belo
ven in naam van Joestken en haar kinderen dat zij 7/ilbrort van den 
Bogaert zullen betalen al wat hem competeert.

Wilbrort Corneliss.van den Bogaert verkoopt aan Joestke wede.
Dirck Porters met haar knd.een rente van 6 gld.die hij verkoper vea» 
kregen heeft van Huybrecht van Roggel en Peter Roeloffs van Mil- 
heese en die in de goederen van Joestken jaarlijks als schuld za
ten en zij zelf geldende waren.
fol.33 1 dec.1568
Joestken met haar knd.als schuldenaar-principaal gelooft dat zij 
Peter van Brey en Aert van Brey zal ontlasten van een gelofte die 
zij beiden aan Wilbrort Cornelis van de Bogart voor haar en haar 
knd. gedaan hebben.
fol.33 1 dec.1568
Joest Joest Daniels verkoopt aan Hr.Dirck Roeloffs van Uilheese 
hem ter tochte en de provisors der tafel van de h.geest te Asten 
ter erf elijkheid,een rente van 3 gld. op St .Martensdag te betalen 
uit:
-huis,hof en hofstad,de Scilmeer,gelegen in de Wolsberch 1 de ge
meynt 2 Jan Willem Froeyen e.a. 3 Lambert Emonts 4 de koper.
Er wordt gereserveerd dat die rente van 3 gld.na de dood van Hr. 
Dirck door de provisors aan de armen wordt uitgereikt-steeds op de 
dag van Dircks jaargetijde.
-Deze akte is doorgehaald.-
fol.33 vo
Die rente van 3 gld.altijd lossen met ......
fol.34 15 dec.1563
Henrick Voegels en Frans Thijss.van den Berghe beloven dat zij zul
len betalen aan Jan Kerchelis Thielenssoen met Jan,Henrick en 
Lambrecht zijn wettige zonen met Lichtmis e.k.318 gld. en dat wegens 
de koop van het 1/3 deel van een hoeve die Jan met zijn knd.aan 
Henrick Vogels verkocht hadden.
Testes Dirck Francken,Dirck Thielen en Lenart Groeten.
fol.34 vo 29 dec.1563
Jan Joest Gerardts verkoopt aan Jan Franssen van den 3erghe een
cijns van 35 st.op O.L.V.Lichtmisdag uit:

fol.32 1 dec.1568

fol. 32 vo 1 dec.1568
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V

-huis,hof enz.op Voersseldonck 1 Prans van den Berghe 2 Dirck j 
Ghielen.
fol.35 A __Deze cijns van 35 st. staat altijd te lossen met 75 gld.
fol.35 1Peter Roloffssoen van Milheese verkoopt aan Hubrecht van Roggeljl 
-groese tot Onstaeden 1 Dries Claes e.a. 2 Mr.Jan Verdiessel- 
donck 3 Liet Willeken 4 de straat.
fol.35 vo 12 jan.1568 (=1569)
Op 12 jan. 1568 stile van den Bossche heeft Jan Andries van den l 
Zeylberch als gemachtigde mbr.van Elisabeth Geldens gerechtelijk I 
in deze bank van Asten een vonnisbrief verkregen aangaande de 
goederen van Henrick Jacops en Ysbout Merchelis Ysbouts als ge- 1 
bruikers van deze in een jaarl.cijns van 5 vat rog van de 7 vaten l 
die daarin ten achter staan.
fol.35 vo, 36 12 jan.1568 (=1569)
Joest Prans van Oss met Jan zijn broer en Jenneke zijn zuster,ver
kopen aan Bartholomeus Peters van V/erdinghen al hun recht dat zijl 
hebben in een stuk heytvelt,genoempt het hoege Eusel te Asten.
1 Jacob Verdiesseldonck 2-3 erfgen.Jacob van Oerscot 4 Matheus vat 
den Synde.
Vrij behalve v/at de erf gen. van Mathijs Heynen daarin als recht heb-J 
ben.
fol.36,36 v o ,37
Joest Franssen van Os met broer en zuster verkopen aan Everardt 1 
Jan Heyligensoen:
-huis,hof enz.op Diesdonck 1 Peter Thoniss.Verheese 2 Jacop Joesj 
tensoen van Liessel 3 de Quickstraat 4 Barth.Peters van '.Yerdi'ghenj 
-stuk land,die Vlaes 1 Barth.van '.ïerdinghen 2 de koper 3 Jacop | 
Joestensoen van Liessel 4 erfgen.Jacob van Oerscot.
-stuk land,die Braecke 1 Barths.v.V/erdinghen enz.
-stuk land,het cleyn eckerken
-stuk land,den Neerencamp 1 Peter Thonis
-stuk land,den Ekelcamp
-stuk land,het ront veltken
-groese,het cleyn Euselken 1 erfgen.Andries Joesten 2 de koper 
3 Bartholomeus 4 de Aa.
-stuk beempt,den Cuelbeempt bij de Aa
-stuk eusels gelegen in ’.Verdinghen 1 Jan Andries v.d.Zeylberch I
2 Bartholomeus van ’.Verdinghen 3 de gemeynt van Asten 4 erfenis 
Joffr.Louwe e.a.
Vrij behalve daar uit te gelden 3 malder rog en % vat en 5 st.geesj 
telijke pacht en de cijns van de grond, verder diverse vaten rog en!
Los briefje genummerd 36 A 11 jan.1563 (=1569)
Antonis Aert Dirck Heynensoen doet afstand van een bed en alle 
zaken aan Lijske Jacob Maes huisvrouw die hem daarvoor kwijt schelf 
Antonis zal voor zijn moeite een daalder hebben (Anthonis verlyet | 
van eenen bedde.) HA
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Los briefje 36B -geen datum-
Gedaegden bij den Heere.Philips sHaesen met Jan zijn broer, Ysbout Willems Ver rijt en Jan 

zijn broer hebben Gelissen Smolders gehouwen ofte geslagen 5 ben- 
dighe wonden;gevisiteerd met de vorster en met Dirck Prancken en 
Ysbout (schepenen)
Item nog die voorsr.Philips sHaesen heeft op de zelfde dag(eodem 
die) Arden Lucas een bendighe wonde geslaegen en gevisiteerd met 
de schepenen voorn.,elk gebrueckt 4? pond en 3 1i st.
Dezelfde Philips met broer en Ysbout met broer hebben op dezelfde 
dag Thomas Smolders drie bendighe wonden geslagen.
Los briefje 360
Deze hebben niet .....  aan den molendonck daar zij toe geboden
waren;elk verbreuckt 7 st.als op den auden peen geboden is;aan- 
spraak gegeven.
-Joest de Wert,Thonis die Smet,Gelis Scepers,Henrick die Smet en 
Heyntken Hartens deden libellen (dat zijn kleine geschriften in 
een proces enz.)
"Facias 'Abeken" op 7 st.oft als het op de andere peen geboden is, 
of min of meer.
fol.37 vo,38 31 jan.1568 (=1569)
Anthonis Jan Mennen verkoopt aan Jan Franssen van den Bergh een 
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag te betalen,uit:
-huis,hof enz.aan Voersselaonck 1 erfgen.Aert Vervoert 2 de ge
meynt 3 de straat 4 Geldens van Boesscot.
fol.38
Deze cijns altijd lossen met 50 gld.
fol.38 31 jan.1568 (=1569)
Peter Jan Mercelis verkoopt aan Margareta Jan Wouters dr.tot Zo
meren een cijns van 8 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.aan den Dijck.
Bijgeschreven:Jan die Custer van Asten en de zuster van Grieten 
hebben de brief met toestemming van haar gehaald.-akte doorgehaald.
fol.33 vo 31 jan.1568 (=1569)
Deze voorn.cijns van 8 vaten staat te lossen met 33 gld.
fol.39 31 jgn.1568 (=1569)
Goert Anthonis Vlemmicx verkoopt aan Matheeus V3n den Eynde:
-stuk beempt op Diesdonck 1 erfenis H.Cruys-altaar tot Lierop
2 de gemeyn beeck 3 de Aa 4 de koper.
fol.39,39 vo 10 juli 1568
Peter Franssen van Brey verkoopt aan Joest Henrick .ïagemakers: 
-stuk groese,die Spleet 1 erfgen.Jan van Doeyenbraken 2 de ge
meyn Aa van Asten en Vlierden.
fol.39 vo 31 jan.1563 (=1569)
Aert Jacopss.van de Cruys verkoopt aan Jan Jacops tot behoef van 
Frans,Thonis en Margareta zijnde 3 onm.knd.van Lenart van Boescot, 
een cljis van 5 gld.12 st.en 1 oort st.op O.L.Vr.Lichtmisdag uit: 
-huis,hof enz.tot Omel 1 Dirck Daniels van den Eynde 2 erfgen. 
Peter Mennen 3 de straat 4 erfgen.Jan Verrijt.

11



-stuk land en groese ook tot Omel 1 Willem Hansen 2 erfgen.Hen
rick Dries 3 op 't Laarbroeck 4 Willem voorn.
fol.40
De voorgaande cijns van 5 gld.12 st.loort te lossen met 90 gld. 
-alles doorgehaald.- *
fol.40 vo,41 31 jan. 1 5 6 8 (=1569)
Peter Henrick Thijs werd met vonnis en recht volgens de usantie 
van deze bank,aangewezen als mbr.over Anna weduwe Ghevart Wellen. 
Anna voorn.met haar mbr.verkoopt aan Gijsbrecht Rutgerss.van Oer- [ 
scot een cijns van 18 gld.,Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.in die Stegen 1 erfgen.Huybert Anthonis Mennen 2 ; 
Joachim Scalvogels e.a.
-stuk erfs in de Stegen,die Horst 1 knd.Dirck Aerts van Otter- 
dijck 2 Joachim Scalvogels e.a. 3 knd.Dirck voorn. 4 de straat.
-stuk land, ook die Horst 1 erfgen. Severijn van Boescot 2 de straatt 
3 erfenis Gielis Jacops van de Cruys 4 een weg.
-een akker omtrent die Sporckt 1 Roef Roeffss. 2 Heer van Asten I 
3 erfgen.Aert Thoniss van Otterdijck 4 erfenis Glaes Roefs van de I 
ïïoesdijck.
fol.41
Deze cijns van 18 gld.te lossen met 300 gld.
fol.41 vo 31 jan.1568 (=1569)
Anna weduwe GhevartI '.Vellen met haar mbr.verkoopt aan Peter Ghe- I 
vartssoen van Doerne een cijns van 3 gld.uit:
-een akker gelegen omtrent den haegelcruys en genoempt den HencïigB
1 Gielis vsn de Cruys e.a. I Joachim Scalvogels e.a. 3 Henrick k* 
Anthonis Mennen 4 Gerit Goerts.
-stuk groese,die Plomp 1 Prans van den Berge 2-3 Henrick Stri- 
cken 4 de Koestraat.
De eerste pacht zal verschijnen na haar dood en niet eerder, 
fol.42
Deze pacht van 3 gld.te lossen met 50 gld.
fol.42 vo 16 juli 1 5 6 8
Jan Henrick Janss.met Dirck Francken zijn momber consenteert dat 
Jan voorn.en Cathelijn zijn half-zuster dr.van Peter Theeus gelijk A 
zullen delen alle goederen na dood van Heylwich weduwe Peter 
Theeus,uitgescheiden een schrijven van zijn grootvader, betref f ende [ 
de voorn.Cathalijn en haar zuster Frenske als die bezwaren mocht 
hebben.
fol.43 1 £2 1 2 . 1 5 6 8 ( = 1569)
Jan iüeeus als man van Anna Frans Smonts dr.verkoopt aan Lambrecht j 

Aerts van Sruggen een schepenbrief met een rente van 32 st.die 
Anna de vrouw van Jan,gekocht had van Dirck van den '.Yynckel vol- II 
gens brief 11 feb.1563 stilo van Brabant.
fol.43 vo
Jan Jan (Heenes)soen verkoopt aan Anthonis Jan Costers een cijns jw. 
van 1 mud rog op Lichtmisdag uit:
-huis en erf aan den Dijck 1 Marten Scepers 2 Ghevaert Aert Ver- I 
scueren 3 de straat 4 Frans FraBS Scoenmeckers.
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fol.44Deze cijns van 1 mud te lossen met 50 gld. 
fol.44Corstiaen Henrick Spee heeft vertegen op een cijns van 1 mud rog 
tot behoef van Andries Dries Gobbelss.
fol.44,44 vo
Andries Dries Gobbelss.verkoopt aan Jan Andries Gobbelss.zijn 
broer:
-stuk groese,in die Vorck 1 Frans Laureyns Bollenss. 2-3 Dirck 
Jan Andriess. 4 de koper.
fol.44 vo
Henrick Jacops bekent van Dirck van den Winckel 50 gld. ontvangen 
te hebben en dat op een erfbrief van 2 mud rog jaarl.
fol.45,45 vo
Jan Janss. Verrijt verkoopt aan Jan Henrick Jacopss.een cijns van 3 
gld. 5 st.uit:
-huis enz.tot Omel 1-2 Dirck van Bussel 3 Thonis Verrijt e.a. 4 
de gemeynt.
-stuk land,den Colck 1 Thonis Verrijt 2 de weg 3 erfgen.Gerit van 
Helmont 4 Jan Joest Verhoeven.
fol.45 vo
Deze cijns van 3 gld.5 st.te lossen met 50 gld. 
fol.45 vo
Jacop Janss.Verrijt verkoopt aan .Yillem Aert Hannensoen een cijns 
van 3 gld.5 st.op O.L.Vrouwendag.
fol. 46 -’n gedeelte verdwenen.-
fol.46 21 maart 1 5 6 8 (=1 5 6 9 )
Anthonis Marchelis Ruelenss.belooft dat hij met Lichtmis over een 
jaar 150 gld.zal betalen,die 150 gld.had Jan Verrijt verworven, 
hiervan 100 gld.aan Daniel van Gerwen waarvoor hij jaarlijks 2 mud 
rog heeft gevest en die 50 gld.aan Frans Mathijss.van den 3erge, 
hiervoor had hij jaarl.gevest elf vaten rog.
fol.46 vo 21 maart 1563 (=1 5 6 9 )
Jan '.Yillem Froyenss.verkoopt aan Jacop Verrijt zijn deel of 2 gld. 
in een schepenbrief van 6 gld.Deze brief had Aert Geldens van 
Boescot op 13 maart 1 5 3 0 gekocht gehad van Jan Mercelis -Maess.
Jan .Villern verkoopt ook nog zijn deel van 2 gld.in een schepen
brief van 6 gld.die Aert Geldens van Boescot op 2 nov.1540 ge
kocht had van Henrick Geldens van Boescot zijn broer.
fol.4 7 , 4 7  vo 23 maart 1 5 6 8 (=1569)
Henrick Henrick Reyntkenss.verkoopt aan Andries Joestens van Hou- 
braeken een jaarl.cijns van 7 gld.4 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.op die Beecke 1 die 3eeck 2 Dirck Jacob Switten
3 de straat 4 de koper.
fol.47 vo 23 maart 1 5 6 8 (=1569)
Deze cijns van 7 gld.4 st. staat te lossen met 120 st.(!)
-Dat moet natuurlijk 120 gld.zijn.-
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V

fol.47 vo 23 maart 1 5 6 8 (=1569)
Wilbrort Corneliss.van den Bogaert verkoopt aan Joest Verlinden: I 
-stuk land met de berch daarbij en aangelegen,gelegen in de Wols-fl 
berch 1 de koper 2 Pauwels Ceelen 3 Bonaventura Verweyen e.a.
4 de straat.Dit land had Wilbrort gekocht van Joestke weduwe Dirck Aert Por-JI 
ters en haar knd.Vrij behalve 1ist.cijns en nog 9 vaten rog.
fol.48 vo 23 maart 1 5 6 8 (=1569)
Joest Verlinden verkoopt aan Wilbrort van den Bogaert een cijns 
van 7 ï gld.uit:
-huis,hof enz.in de Wolsberch 1 de straat 2 Pauwel Ceelen 3 
Dirck Wouter Loeyenss. 4 de straat.
Bijgeschreven:Prans Coelen heeft de brief en is hem opgedragen, 
-akte doorgehaald.-
fol.49 l
Deze cijns van 7? gld. staat te lossen met 125 gld.
fol.49 23 maart 1 5 6 8 (=1569)
Jan Dirckss.van Ruth verkoopt aan Slisabeth Gerardts dr.van Brey I 
een erfbrief van een cijns van 3 gld.die Jan voorn.gekocht had 
van Willem van Rijth met schepenbrief Helmont 10 maart 1551.
fol.49 vo
Sodem hebben de schepenen door manisse van de schout gewezen voorl 
recht ter instantie en verzoek van 3ernard van Doeren,dat hij mag t 
inzien enz.stukken over vonnis die Willem Jan Ysermans tegen Ber-1 
nard had geproduceerd.
fol.49 vo
Ten verzoek van Bernard van Doeren hebben de schepenen vonnis ge
wezen.
fol. 50
Jan Jacops heeft voor de bank van Asten geproduceerd zekere sche- 
pen-conde aangaande een gelofte van 26 gla.1jst.die Joest Joest 
Danielss.voor Jan gedaan heeft,vervolgens hebben de schepenen
door manisse des scholtes voor recht gewezen .... enz......
(een rechtzaak,civiele vordering.)
fol.5 0 , 5 0 vo 28 maart 1 5 6 8 (=1569)
Jacop Daniels van Oerscot verkoopt aan Anthonis Thomas zn.van de 
Cruys en Jan Philips sBerckers:
-stuk land op die Diesseldonck.
fol. 50 vo 28 maart 1563 (=1 5 6 9)
Anthonis Liaess.van de Cruys en Jan Philips sBerckers hebben ge
loefd dat zij zullen betalen aan Jacop Daniels van Oerscot nu ter
stond voor elke lopense 2 2ir rijnsgld.ên dat "teynden maet teynden 
geit ende soe nae advenant dyes zall Jacop voorn.Anthonissen 
voorn.corten acht roeden erffs van het voorn.stuck lant."
fol.51 4 april 1568 (=1569)
Jan Jacops verkoopt aan Prans Aert Zmonts:
-stuk land met groese in de Wolsberch 1 Heer van Asten 2 erfgen. 
Mariken Joesten.

JÉ
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fol.51,51 vo 4 april 1 5 6 8 (=1569)
Frans Aert Emonts verkoopt aan Jan Jacops tot behoef der tafel 
h.geest te Asten een cijns van 20 st.uit:
-huis,hof en erf in de Wolsberch 1 Dirck Wouter Loeyenss. 2 erfg. 
Thijs sBruystens 3 de straat 4 erfgen.Thijs.
fol.51 vo
Jan Jacops in de naam der tafel van de h.geest heeft wederom ge
loefd dat Prans die cijns van 20 st.mag lossen met 16 gld.
fol.52
Frans Aert Emontss.gelooft dat hij jaarl .betalen zal 1 mud rog 
staande in een stuk land en groese dat Jan Jacops op heden ver
kocht heeft aan Frans voorsr.
fol.52,52 vo 23 maart
Andries Joesten van Houbraeken verkoopt aan Jan 
van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-huis,erf enz.aan ghenen Dijck 1 erfgen.Jan van 
Reyntkens 3 Jan voorn. 4 de straat.
fol.52 vo,53
Deze rente van 6 vaten altijd lossen met 25 gld.
fol.53 23 maart
Dirck Wreyssen verkoopt aan Jan Aerts een rente 
uit:
-huis enz.aan die moelenijnde 1 Henrick van Iienensoen 2 Peter 
Aerts Verscueren 3 de weg 4 de straat.
fol.53
Deze rente van 6 vaten lossen met 25 gld.
fol.53 vo 5 april 1 5 6 8 (=1569)
Dirck Henrick Ghielenss.verkoopt aan Wilbrort Jan Peterss.een 
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.in 't dorp 1 Henrick .Villemss.van Goerl 2 erfgen. 
Jacop Froeyen 3 de weg 4 de straat.
fol.53 vo,54
Deze cijns van 3 gld.lossen met 75 gld. 
fol.54
Aert Peter Merclis verkoopt aan Frans Aert Emontss.een rente van
8 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-stuk groese in die Haeseldonck 1 Jan Thomass. 2 de verkoper 3-4 
Jan Joestens van Houbraeken.
fol.54 vo
Deze rente van 8 vaten lossen met 33? gld.
fol.54 vo I april 1563 (=1569)
Frans Aert Emontss.gelooft als schuldenaar-principaal dat hij zal 
brengen voor de schepenen Ysbolden zijn wett.broer om te verteyden 
en te renuntieeren op een stuk groese die Frans voorsr.eertijds 
verkocht had aan Aert Peter Mercelis en dat gedaan zijnde zal Aert 
aan Franssen 33i gld.betalen.

1 5 6 8 (=1569) 
Aerts een rente
Son 2 Henrick

1 5 6 8 (=1569) 
van 6 vaten rog
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fol.55 5 aprilPrans Aert Emontss.verkoopt aan Laureyns Mathijs sGroeten een sche, 
penbrief van 8 vaten rog die Frans de verkoper heden gekocht had : 
van Aert Peter Mercelis.
fol.55»55 vo 5 april 1568 (=1569)Peter Feter Nauwenss.verkoopt aan Agneeske Jansdr.van Eisen een 
cijns van 6 gld.op Paasdag uit:
-huis,hof enz.tot Omel 1 Jan Peter Nauwen 2 Jacob Aerts Verbrae-j 
ken 3 het Laarbroeck 4 de weg.
In margesdeze brief is gekweten op 7 juli 1594-Lambert Verrijt 
vice-secr.
fol.56
Deze cijns van 6 gld.mag Agnes lossen met 100 gld.
fol.56 5 april 1 568 (=1569)
Agnes voorn.bekent dat met deze veste van 6 gld.te niet gedaan ia 
een jaarl.rente van 3 gld.die haar toebedeeld was wegens Dirck 
Deenen haar eerste man;die 3 gld.stonden in goederen van Aert 
sBerckers.
fol. 56 vo
Peter Feter Nauwen geloeft dat hij zal betalen aan Jan Joesten op 
Lichtmis e.k. 263 gld.
fol. 56 vo,57 5 april 1 5 6 8 (=1569)
Jan Andries van de Zeylberch verkoopt aan Aleydis weduwe Aert 
Philips Verrijt en haar knd.een cijns van 6 gld.uit:
-huis,hof enz.tot Astappen 1 Daniel Gobbels 2 erfgen.Joest van 
Liessel 3 de Aa 4 de gemeynt.
fol.57,57 vo
Aleydis voorsr.met Eruysten haar zoon hebben geloefd dat Jan Drie 
deze cijns van 6 gld.altijd mag lossen met 100 gld.
fol.57 vo
Anno 1569 den 27e april.
Schepenen zijn:Lenart sGrooten,Ysbout Mercelis Ysboutss.,Dirck 
Francken,Dirck Tielens,Aert Vervoert,Jan Feter Nauwen en Jan 
Tielens.
fol.58,58 vo,59
Henrisken Gerit Goerts huisvrouw met consent van Geriden haar man 
testeert.
Ze heeft vódr-en nakinderen en wil ze gelijk bedélen.
Haar 3 nakinderen verwekt bij Gerit Goerts haar andere man zullen 
geven 8 gld. in 8 gelijke delen.
Te weten:-aan de 4 knd.van Goert Scalvogels elk 1 gld.
-aan de 2 knd.van Joest Groenen elk 1 gld.
-aan de 2 knd.van .V'ercelis Goorts elk 1 gld.
waardoor die 8 knd.zullen blijven uit alle goederen van haar.
Indien ze niet tevreden zijn, krijgen ze elk een oude groote of 2 st.
fol.59
Gelis Peters van Houbraken met Jan Joosten van Houbraken zijn mor., 
verkoopt aan Joest '.Vyntkens een cijns van 1 peter tot 18 st.en dat 
uit een brief van 3 peters rente d.d.28 jan.1 5 2 3.
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fol.59 vo 27 april 1569
Op 27 april 1569 verscheen voor schout en schepenen Joest Jan 
Deynenss.in tegenwoordigheid van Catarijn Joesten van Gangelt 
huisvrouw.
Joest bekent dat het hem leed doet dat hij tegen Catharina's voors, 
dochterke gezegd of bekend zou hebben gehad dat hij bij haar moe
der geslapen had.Hij draagt er verder geen kennis van dat hij dat 
gezegd zou hebben en verklaart verder dat hij niets met Catharina 
te doen gehad heeft en weet van haar niets te zeggen dan dat het 
een goede vrouw is!
fol.60,60 vo 27 april 1569
Joest van den Zeylberch en Andries zijn zoon,verkopen aan Mechteld 
weduwe Jan van den Wasberch een cijns van 3 gld. op Lichtmisdag uit 
-een beempt tot Aastappen 1 rijdende jaarlijks tegen Prans den Smet
2 erfgen.Aert Geldens van Boescot 3 de Aa 4 Goert Daniels van 
den Eynde.
fol.60 vo
Jan Jacops voorsr.consenteert dat de voorn.verkoper deze cijns van
3 gld.altijd mag lossen met 50 gld.
fol. 60 vo 27 april 1 5 6 9
Joest Andries van den Zeylberch en Andries zijn zoon beloven te be
talen aan Jan Jacops in de naam en tot behoef van Mechteld wede. 
Jan van de ’.Vasberch op Lichtmis e.k. 53 gld.
fol.61 2 0 juli 1 5 6 9
Heylwich weduwe Gerardts van Helmont met Jan Jacops haar mbr.heeft 
opgedragen aan haar 4 wett.knd.n.l.Frsns haar zoon,Philips van 
Boescot als man van Jenne en Roef Roefs als man van Anna en Jan 
Pegs als man van Jutke,al haar goederen en al haar schulden.
De 4 knd.hebben Heylwichen geloefd elk als principaal,dat zij haar 
loffelijk en eerlijk zullen onderhouden van spijs, drank,klederen en 
reparaties zoals dat behoort te feschieden zonder haar te betro- 
nen en bovendien zullen ze haar schulden en lasten betalen.
fol.61 vo
De voorn.3 knd.(dochters) machtigen Philip van Boescot om voor 
hen alles met recht te regelen.
fol. 61 vo 2 0 juli 1 5 6 9
Op 20 juli 1569 heeft Goert Prans V.’ilbrort Theeuss.gerechtelijk in 
de bank van Asten een schepenbrief doen publiceren aangaande ze
kere geloefte van penningen die Jan Verrijt en Johanna zijn dr.aan 
Marie Anthonis Geritsdr.gedaan heeft.
De schepenen hebben gewezen voor recht.
fol. 62
Deze cijns van 1 mud staat te lossen met 50 gld.
fol.6 2 , 6 2 vo 3 feb. 1 5 6 8 (=1569) S
Joest Joestens Verlynden verkoopt aan Goert Danielss.van den Synde 
-stuk land op Ostaden.
Dit land had Joest gekocht gehad van Aert Dirkss.van Roesven,ge
machtigde van Jacop Mennen met schepenbrief 20 okt.1568.
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fol. 62 vo , t _ *»_Willem van der Meer,Cornelis en Reyn alle gebroeders en Jan Maes
sterk voor Lambrecht Deynen en Goestken Mercelis Ysermansdr.ver-^
kopen aan Peter Andries Bollenss.:
-huis,hof enz.aan Voersseldonck 1 erfgen.Bonaventura Verweyden.,1 
......  zwaar beschadigd ..... (bladen weg.)
fol.63,63 vo 24 mei “1569Henrick Jan Stricken verkoopt aan Jr.Henrick van Doerren een cijns
van 6 vaten rog uit:
-huis,hof......(beschadigd.)

ffol.64 30 april 1570Hendrick Thomass.van de Cruys verkoopt aan Jan Jan Thielen een 
cijns van 2 gld.5 st.op Lichtmisdag.
Hendrick had die cijns eertijds gekocht van Jacop Danielss.van Oir- I 
schot volgens schepenbrief 27 okt.1 5 6 9.
Testes Ysbout Marchelis en Dirck Francken.
fol.64
Jan Jan Thielen als koper heeft deze cijns van 2 gld.5 st.verkocht I 
aan (Anthonis) Thomas van de Cruys,broeder van Henrick.
fol.64 vo -blanco.-
fol.65 19 jan.1569 (=1 5 7 0)
Elisabeth weduwe Mathijs Henricx afgaande haar tochte met mbr. en 
Henrick Mathijs Henricxs van Asten en Pauv/el Thomas .... tot Aerle-j 
Beek,Henrick Mathijs voorsr.voor een gedeelte,Gerrit Henricxss.van I 
Weert als man van Margriet dr.Mathijs en Elisabeth voorn.,Mathijs 
zn.w.Jan Emmenss.met mbr.
Arnolda,Anna,Elisabeth knd.wijlen Jan Aert Joriss.met mbrs.Mar
griet dr.van Meelis Adamss.van '.Yeert verwekt bij Maria dr.Mathijs enl 
Elisabeth voorn.met mbr.en Peterke ook dr.Mathijs en Elisabeth; 
deze knd.met Henrick Mathijs, Dirck Henricxss. van Weert,Roef Aert 
Jans en Meelis Adams van V/eert als mombers volgens een genoemde 
mombaerbrief met zegel uit Aerle.Er werd besloten dat de goederen
der onmondigen beter verkocht kunnen worden enz......
"Nademaels de nabeschreven goederen driemaal in den kercken deen 
naeden anderen volgende,geveylt waeren ende teynden den coepe als 
den palmslach ende den coepe gaan soude voer drie herberghen vuyt-J 
geroepen .hebben alsoe sij verkocht" aan Thomas Ysbouts en Willem « 
Mathijs Henricks:
-huis,schuur,schop met de timmeragie daarop staande gelegen te 
Omel 1 Anthonis Janss.Verrijt 2 Mercelis Daniels 3-4 de straat, 
-een hoeffken,rondom liggend in de erfenis van Goort Janss.van 
Otterdijck.
-een akker,den Cuylecker 
-een akker,den Halfecker
-stuk erf,den Loe 1-2 Aert Verbraeken 3 erfgen.Peter lïauwen 4 de 
weg.
-stuk land,den Vuytbanck 1 erfgen.Willem Henricks 2 de gemeynt
3 Peter Jans van Reest 4 erf gen. Mathijs sGroeten.
-weiveld.den Bocht *
-wei-en hooiveld,den Craeyenstart 1 klooster van Omel e.a. 2 eïW 
Thomas Henrick Beynenss. 3 Gielis Jacobs van de Cruys 4 de gemeyn 
Vrij behalve 24 vaten rog Jaarl.en 12 st.cijns.



fol. 66 vo,67 22 Jan.1569 (=1570)
Antonls Jansa.Verrijt verkoopt aan Reyner Janss.van den Ravenecker 
een cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,erf enz.tot Omel 1 erf.Maes van Sceepsel e.a. 2 Dryes Hey- 
nen.
fol.67
Deze cijns mag men lossen met 100 gld.
fol.67,67 vo 22 jan.1569 (=1570)
Jacop Janss.Verrijt verkoopt aan Jacop Snoecx een rente van 6 gld. 
op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.in de Stegen 1 erf.Thonis van Boesschot e.a. 2 
Roeff Wreynsen.
fol.67 vo, 6 8 22 jan.1569 (=1570)
Reyn Janss.van Ravenecker mede voor Jacop Snoecx consenteert dat 
Jacop de verkoper die rente van 6 gld.mag lossen met 100 gld.

fol. 68 22 jan.1569 (=1570)
Anthonis Maess.van de Cruys verkoopt aan Jacop Janss.Verrijt:
-een heiveld in de Stegen.
fol. 68 vo 25 .... 1569 (=1570)
Goert Gerits verkoopt aan Jan Henrick Gielenss.een cijns van 3 gld. 
uit:
-huis,hof,hofstad enz.in de Wolsberch 1 de straat 2 Peter Joes
ten Verrijt 3 de gemein Loverboschweg 4 de straat.
fol. 69
Deze cijns van 3 gld. staat te lossen met 50 gld.
fol.69 1 feb.1569 (=1 5 7 0)
Johannes Janss.van Boescot verkoopt aan Anna Aertsdr.van den Ot- 
terdijck een cijns van 3 gld. 5 st .met Lichtmis uit:
-huis,hof enz.in de Stegen 1 Anthonis Thomas van de Cruys 2 Ja
cop van de Cruys 3 de straat 4 Jacop Verrijt e.a.
fol.70
Deze cijns van 3 gld. 5 st .lossen met 50 gld.
fol.70,70 vo Lichtmisavond 1 feb.1569 (=1570)
Jan Aerts Vervoert en Jacop Llerchelis .“illemss.verkopen aan Goert 
Gerit Goortss.:-stuk beempt in de Haeseldonc;: 1 Ysbout i.Ierchelis Ysbouts e.a.
2 erfgen. Dirck Porters 3 Dirck V/out er Loeyen 4 de Aa.
fol.70 vo,71Goort Gerit Goortss.verkoopt aan Jan Aert Vervoert ter tochte en 
Jacop I.Ierchelis (.Villemas.) ter erfelijkheid een cijns vnn 15 st. 
op Lichtmisdag uit het voorn.stuk beempt.
f°l.71 I J4 ' „ ÜDe voorn.kopers consenteren dat Goort mag lossen die c^ns van 15 
st.met 12 gld. 5 st.



fol,71 vo.72 | feb.1569 (=1570)Willem Joesten Verrijt verkoopt aan Jan Aert Ghielenss.van Thoe-
ren een cijns van 2 gld. 8 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Joest Vrients 2 erfgen.Dirck Po^ 
ters.
fol.72Mag die cijns van 2 gld. 8 st.lossen met 40 gld. 
fol.72,72 vo
Peter Andries Smolders gelooft te betalen aan Henrisken wede.Joea^ 
Happen en knd.de som van 100 gld.
fol.72 vo,73 1 feb.1569 (=1570)
Peter Peter Nauwen verkoopt aan Willem Aert Hannen een cijns van 
6 gld.uit:
-huis,hof enz.tot Omel 1 Jacop Aerts Verbraeken 2 Jan Coelen e.a,
3 de straat 4 het Laerbroeck.
fol.73
Deze cijns van 6 gld.lossen met 100 gld.

F

fol.73 vo,74 1 feb.1569 (=1570)
Jan Dirckss.van Ruth verkoopt aan Peter Aerden Anthoniss.:
-stuk land,die 'iVapenbraeck.
Dit land had de verkoper opgewonnen volgens een schepenbrief we
gens een jaarl.cijns van 60 gld.die Frans Wouter Loeyen aan de 
voorn.Jan in schepenbrief van Helmond d.d.10 maart 1551 had opge-| 
dragen.Dit land heeft dezelfde Jan met helmelinge vertegen tot 
behoef van Peter voorn.
fol.74,74 vo
Joest Gerardts van de Goer man van Uariken en Joest Jan Joesten, 
Frans Derick Porters man van Jenneke,Goert ’.Villem Gobbels man van I 
Anna en sterk voor alle onmondige knd.met hun mombers en Jan Jan 
Joesten met Ysbout en Cornelis en Gielis zijn drie broers,alle 
wettige knd.Jan Joesten voorn.,verkopen aan Cornelis Jan Smeetss: i 
-huis,hof enz.in de Wolsberch 1 de straat 1 Willem Snijers 3 Wil-i 
brort Peters 4 de straat.
-stuk land,het Venneken en den Hoegen acker.
Vrij behalve jaarl.seven Bossche sester rog aan Sint Clara-kloos- | 
ter te L......  in den Bosch en 1 vat rog aan de kerk van Asten.
fol.75Cornelis Jan Smeets geloeft te betalen op Lichtmis over een jaar 
2 1 9 gld.8? st.
fol.75 voGhevart Jan Heyligen verkoopt aan Jacop Joesten van Liessel:
-huis,hof,land met een halve schuur zoals hij gekocht heeft van 
de erfgen.Frans van Oss 1 Peter Anthonis Verheese en de verkoper|
2 de koper 3 de Quickstraat 4 Barth.Peters van .Verdingen.
fol.76 1 feb.1569 (=1 5 7 0)
Jacob Aert sBerckers verkoopt aan Anna Jan Melis ar.:
-huis en hof int dorp 1 Jan Melis 2 Dirck Ryenens alias Vos 3 
Peter Ruelens 4 de straat.
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fol. 76 vo 1 feb.
Anthonis Willemss.Verhyndert gelooft te betalen aan Dirck Gelis 
Joestens op Lichtmis over een jaar 50 gld.
fol.76 vo,77 1 feb.
Dirck Gelis Joestenss.heeft vertegen op dat deel der erfgoederen 
welke hij wegens zijn vrouw aangekomen was en dat tot behoef van 
Anthonis voorn.
fol.77,77 voHenrick Aerts van den Eynde verkoopt aan Jan Franss.van den Bergh 
een cijns van 3 gld. op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.tot Omel 1 Jan Peter Nauwen 2 Jacop van de Cruys
3 het gemeyn Eroeck 4 de straat.
fol.77 vo
Deze cijns staat te lossen met 50 gld. 
fol.78 en 78 vo zijn blanco.
fol).79 3 feb. 1569 ( = 1 5 7 0)
Jan Arts Vervoert en Jacop Marcelys Willems verkopen aan Peter 
Jan Mennen:
-stuk land in de Wolsberch 1 Joost Vrients 2 Peter de koper 3 
Joest Vrients 4 Jan Willem Froeyen.
Los behalve 3 vaten rog en een kop rog en 2? hoen jaarl.op Lich- 
misdag.
fol.79 vo 3 feb.1570
Peter Jan Mennen belooft te betalen aan Jan voorn.16 gld.5 st.te 
Lichtmisdag e.k.onder conditie dat Jacop Marcelys '.Villems na dood 
van Jan Arts beuren zal 3i gld.van de gelden die Peter voorsr. 
aan Jan gegeven zal hebben.
fol.80 3 feb. 1 5 6 9 (=1 5 7 0)
Jan Vervoert en Jan Jan Wouters hebben geloofd te betalen aan 
Earbara Petersdr.Verdonck nu te Lichtmis e.k.53 gld.5 st.
fol.80
Willem Verrijt verkoopt aan Jan Jans 'kouters :
-huis,hof int dorp 1 Maes Jans v.d.Camp 2-3-4 de straat.
fol.80 vo
Jan van Eisen verkoopt aan Anthonis Maes van de Cruys alzulke 
goederen als hem bij deelbrief van zijn ouders zijn aangestorven 
zoals:
-huis en erf ter plaatse Eoeschot.
Met conditie dat Jan van Eisen voor hem zelf mag uithouden het 
campke met de beempt in de ^tegen.
fol.80 vo,81
Anthonis Maes van de Cruys verkoopt aan Jan van de Eisen:
-een campke met een beempt in de ^tegen.
fol.81
Jan van Eisen gelooft Anthonis Maes van de Cruys jaarl.te zullen 
betalen alzulke pacht als hij op Boeschot heeft te betalen aan Maes 
van de Cruys en dat zo lang als Maes leven zal,Anthonis zal onbelast ervan blijven.



fol.81Jan van Eisen heeft aan Maes vande Cruys zijn oom,overgegeven al- I 
zulk reoht als hij op het huis van Postel heeft aangaande beesten, I 
onbetaalde pachten of andere rechten.
fol.81 vo 7 feb.1569 (=1 5 7 0)
Lambrecht Jans van de Wasberch belooft te betalen aan Jan Henrick I 
Spee soen op Lichtmis e.k.20 gld.met 9 vaten rog.
-is doorgehaald.-
fol.81 vo 8 feb.1569 (=1570)
Elisabeth wede.Henrick Spee verkoopt aan Hendrick Hendrick Vogels 
een malder rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.aan Voersseldonck 1 Frans Ceel Peters 2-3 Frans 
Janss.van de Berch 4 de gemeynt.
fol.82
Goert Gerit Goertss.en Jan Henrick Spee beloven aan Elisabeth 
wede.Henric Spee dat zij jaarlijks aan Henrick Henrick Spee een 
malder rog zullen betalen,zoals Elisabeth die aan Henrick voorsr. | 
gevest en geloofd heeft te betalen.
fol.82,82 vo 8 feb.
Henrick Henric Vogels consenteert Elisabeth voorsr.dat zij dat 
malder rog altijd mag lossen met 24 gld.en de achterstallige pach
ten.
fol.82 vo
Lambrecht Jans van de ’.Vasberch verkoopt aan Goert Gerit Goertss. 
en Jan Henric Spee al zijn versterf dat hem mag aankomen na de 
dood van Elisabeth zijn vrouws moeder.
fol.83,83 vo 10 feb.1569 (=1570)
Peter Roelofssoen van Milheese verkoopt aan Aert Lucas Verhyndert 
een rente van 10 gld. 10 st.uit een rente van 1 3 * gld.Deze rente 
had eertijds Mr.Gerit van Heerssel met toestemming van Joost Ge- 
lis verkocht gehad aan Peter Roelofs voorsr.en dat volgens sche
penbrief 14 dec.1569
Tot meer zekerheid is Huybert van Rogge 1 voor ons schepenen ge
staan en heeft geloefd als schuldenaar-principaal.
fol.83 vo,84
Peter Roeloffs van Milhees belooft aan Hubert van Roggel hem nu 
en altijd los en vrij te houden van die erfpacht van 10 gld. 10 st.
fol.84,84 vo 10 feb.1569 (=1570)
Aert Lucas Verhyndert belooft aan Peter Ruelens voorsr.op St.Jan 
Baptistdag e.k.50 gld.te betalen en op St.Jan Baptistdag daarna 
53 gld.en ook nog op St.Jan 3aptistdag opvolgend nog 56 gld.
-akte doorgehaald.-
fol.84 vo,85 10 feb.1569 (=1570)
Jan Jacops van Oerschot ,'.Villem zijn wettige broer en Jan .ïillem 
sBruynen als man van 'Aarie dr.Jacops voorsr.delen de goederen 
van Jacop en Elisabeth hun ouders.
A Jan Jacops is toegedeelt ende metten loet gevallen:
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-het woonhuys daer Ambrosius Willem Bruystens nu op wonende is 
metten scop daerbij staende ende metter hofetadt daer thujrs ende 
scog opstaet,oick metten hoff daerbij gelëgên ën5ë metten halven 
dries~lanclcs néffen dat huys ende oeck metten ecker daeraen ende 
bij gelegen,
-den dries daer den putt opstaet 
-den Rijken ecker metten Neeren camp 
■rhet Hoge euussel metten ronden euussel 
-den halven hoeycamp
-den halven misthoff metten halven yndgaet toe ende voert die 
straet,gelyck te gebruycken met drijven ende varen totter gemeynte 
toe.
-Item noch is hem toegedeylt het derden deel int overschot van 
den nyen erf als Willem ende Jan Willem sBruynen voorsr.yerst van 
den Nieuwe erff soe veel ende soe groot daer yerst aff sullen 
hebben gedeylt,elckvoor sijnen horst als den ecker bij 't alde huys 
groot is.
-noch thout dat opt voorsr.erff off tegens erf is staende.
Hier ut sal Jan voorn.alle jaer ut gelden het derden deel in des 
heeren-cijns van den gronde ende in des dorps chijns.
-noch tshertogenbos thien gld.j aerlies ende 3 gld.tot Erp.
Ende alsoe hebben dese Willem en Jan voorsr.mededelers helmelinge 
vertegen opte voorn.gedeelte tot behoef Jans voorn.
B 7/illem kreeg toebedeeld:
-die schuer ende soe veel land ende velt lanx die Quickstraet tot 
ter gemeynte toe als die halven dries bij dat huys groot is ende 
noch daer teynden aen soe groten begrip als den ecker groot is 
tegen dauwe huys.
-Item den halven groten ecker en die halve Strepen metten Brueck- 
skens aen die sijde naest die Voert,behoudelijck dat gene die die 
sijde heeft neffen den Kreyestart-velt sal die andere sijde toeghe- 
ven neffen die Voert soe groot als die Cuylbeemdt groot is.
-noch het heytvelt in die Hoeff ende eenderdedeel van de overscot 
uit nie-velt of ecker ende een derde deel uit heytvelt metten 
hoeff.
Salder uit gelden jaerlics opten rechten scoutdach een derde deel 
van sheeren-ende des gebuerenchijns uten helen erfenis gaende, 
-noch 18 gld.aan Geefken van Doeren noch sal hij thout hebben op 
ende tegen t voorsr.erfve.
C Jan Willem sBruynen kreeg:
-die nieuwe hofstadt metten halven dries bij dat huys aen die sijde 
naest der gemeynten om te tymmeren gelievet hem.
-item het nieuwe erff achter die schuer naest den landt van der 
schyende,soe groot als den ecker tegen dat huys voorsr.
-den halven grooten ecker ende die halven streep met den Sis....
beemdt ende den Cruysbeemdt,
-het Scuitken deen sijde ende de helff daeraf,die sijde neffen den 
Creystart,
-die half Hoeff,
-het 1/3 van den heytvelt ende 1 / 3 van den overscot int hye erff 
te deylen van der straete totter gemeynte toe ende te deylen met 
den hoecksken daeraf gelick sijn.
-Jan Jacops en Willem zijn broer zullen nog schuldig zijn en geven 
aan Jan Willem sBruynen elk 50 gld.,samen 100 gld.als Ambrosius 
'.Villem Bruysten hun laat vertrekken zal en afstand doen van de hoq 
ve die hij nu van hen gehuurd heeft.
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-Item is Jan Willem nog toegedeeld 1/3 van t heytvelt en het hout I 
daarop en daar tegen staande.
Hij zal jaarlijks gelflen aan Margriet Thijs dr.van den Berge 6 gld, 
aan Joest sGroeten 9 gld.aan de kerk van Asten 1 vat rog,aan de 
koster i vat,verder 1/3 van sheerencijns en den dorpscommer of ctyfel
fol,88 vo,89Jan Willem Bruynen verkoopt aan Willem Jacops van Oerschot zijn 
zwager,een cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit zijn deel hem toebeT 
deeld volgens deling op 10 feb.1569-
fol.89De los mag met 30 gld.
fol.89 10 feb.1569 (=1570)
Willem Jacops van Oerschot belooft aan Jan zijn broer op Lichtmis 
over een jaar 28 gld.te zullen betalen.
-Los briefje bij fol.89. -geen datum- 
Singulair conde voor Jannen Janss.van Boeschot.
Gedreecht dair omme eender conden aen Jutken achtergelaten weduwe 
Peters sCorten.
Dat u bij goeder memorien wel kennelijck en is dat Jan Coelen is 
coemen in voirleeden teyden tot Omel in uwen huyse ende heeft al
dair van uwen man cranck zijnde,gehaelt enen lossbrieff van 20 
vaeten rogghen ende dat als doen Jan Colen vercleerden doen hij 
den lossbrieff had in handen hadde,hij sal dair van doen dat goede 
mannen dair van zeyaen ende dat ghij nae dyer tijt nyet weder en 
coste gecoemen aen den selven lossbrieff uwe conde ende omdat ghij 
noeyt ofte nyet en hebt gehoert dat Jan Coelen den selven loss
brieff gecoft heeft uwe conde.
Tuycht die voorsr.Jutte dat sij ft hoeren man heeft hoeren seggen 
dat teghen Jannen Coelen dat hij hem den lossbrieff' weder gheven 
soude omdat zijn huysvrouw keef f, dese deponenstere ende Jan Colen 
antworden dat hij doen soude dat goede mannen dair van zeyden ende 
hair man en heeft dair nae (met) meer bij Jan Colen geweest.
fol.89 vo
'.Yillem Jacops van Oerschot heeft in handen gesteld van Jan zijn 
broer al zijn goederen en dat zolang tot hij Jan zijn broer betaald 
heeft.
fol.89 vo,90 12 feb.1569 (1570)
Jan Aerts van Otterdi^ck verkoopt aan Gijsbrecht Rutgers van Oer
scot een malder rog op Lichtmisdag te gelden uit:
-huis,hof aan den Dijck 1 Peter Dries Mulder 2 Aert Houbraeken 
3 Prans Tijs v.d.Berge 4 de gemeynt.
De los hiervan is 25 gld.
fol.90 vo 16 feb.1569 (=1570)
Gevart Art Peeter Ceelen belooft aan Goessen Aêrtss.van Best dat 
hij jaarlijks zal betalen aan Jan Hoorckens een mud rog en aan Mar- 
ten Scepers 9 vat rog en aan de kapel van Omel een malder rog en 
aan het altaar van St.Aechten 3 vat,aan de kerk een vat en aan de 
vicarie een vat en aan de h.geest ikop,verder 8 vaten aan Goert 
den Jeger,2 gld.aan de erfgen.Andries Verweyen,2 gld.aan Rutger 
van Berckel*Bovendien 2i st.en 3 halve st.cijns van de gehele grofl" 
die Gevert en Goessen samen hebben gedeeld.



fol.90 vo,91
Goessen Arts van Best belooft aan Gevart Art Mercelis dat hij jaar
lijks zal betalen 1 malder rog aan de h.geest van Doerne,3 malder 
rog aan Roelof van Eyck, 8 vaten rog aan St.Aechten-altaar tot Miei* 
lo,7 vaten aan Goert die Jeger,l kop aan de h.geest van Asten,2 
gld.aan Peter van Reest,2 gld.en 3 st.aan de erfgen.Deynen Sijmons 
en verder de halve grondcijns.
-Los briefje bij fol.91-
Aert Lucassoen Verhyndert kendt hem wel vernuecht ende betaelt van 
het vijff te gedeelte van neegenendertichtste halven gulden welcke 
vijfste gedeelt Arden voorsr.naegebleven ende verstorven was van 
Margrieten weduwe wijlen Aerts Verhyndert vrouken ende groetmoeder 
Arden Lucas voorsr.ende kent die selve penningen ende gëdëëlt 
voorsr. ontfangen te hebben van Jannen Artssoen Verhyndert sijnen 
wettigen oem ende schelt Jannen voorsr.daeraff quijt ende vertijt 
daer op enzTmeede geloevende als schulder-principael t voorsr. 
quijt schelden ende verteyen twelck vast ende staedich te houden 
super omnia.
Actum den 23e aprilis Anno '55.
Testes Aert van Otterdijck,Lenart I.Iercelissoen.
fol.91 t/m93 16 feb.1569 (=1570)
Jan Philips Berckers,Willem Peter Nouwen man van Anna en Aert Pe
ter Goertss.man van Jenne drs.Philips voorsr.delen de goéderen van 
hun ouders.
A Jan Berckers kreeg:
-huis,hofstad,hof en erfenis aan den Bos
-akker,den Voertecker en 't Rosendael aaneen gelegen 1 Jan Jacops 
en Willem Berckers 2 Jan Jacops en Aert Berckers 3 Bruysten Peter 
Nouwen 4 Jan Jacops.
-stuk land,Willich stuk 1 Evert Gobbels 2 Willem Berckers 3 de 
gemeynt 4 Bruysten Peter Houwen.
-stuk land,Breemecker 
-een hof
-stuk groese,die Eept 1 Willem Berckers 2 Art Gielen 3 3ruysten 
Peter Houwen
-stuk land,den Ossencamp 1 Bruysten voorsr. 2 Willem Berckers.
Vrij behalve 3 st.en 1 oort int cijnsboek van Helmond,verder:
14 vaten rog aan erfgen.Joostken Berckers
5 vaten rog aan erfgen.Thijs Henricx
1 vat en 2 kannen rog aan de h.geest
4 gld.aan Peter van Lutelaer
2 gld.aa erfgen.Gheenen Jacops
11 st.1 oort aan Willem vam Oss
6 st.aan Roelof van Eyck 
Verder recht van wegen.
B Willem Peter Hauwen kreeg:
-huis,hofstad,hof,schuur met schop gelegen omtrent de kapel van 
Omel 1 Jans Buewen 2-3 de straat
-land in de Sporckt _ „-stuk groese ook daaromtrent 1 Peter Peter Nauwen 2 Gelis uoest 
Smolders-stuk land,die hofstat 1 Aert van de Cruys 2 de medeaeelers
3 Jan Peter Hauwen 4 de weg.



-atuk land,Stockecker 
-stuk beempt,Grommenecker 
-stuk beempt,Wijacker 
-stuk land,den hogen Ynd 
-stuk groese aan den Bos
Vrij behalve jaarlijks de cijns van de gronden,verder:
13 vaten rog aan erfgen.Joest Berckers
6 vaten rog aan Ceel Cocx
£ vat en 2 kannen rog aan de h.geest van Asten 
enz. (zie boven bij A.)
C Aert Peter Goerts kreeg:
-huis,hofstad,hof en dries 
-stuk akker in die Sporckt 
-stuk groese ookaan die Sporckt 
-stuk land,die Hofstat 
-akker,Stockerecker 
-akker,Cromecker en den '.Vijacker 
-den hogen Yndecker
-den Heesterbeeck,stuk groese,de Eept 
Vrij behalve (zie onder A.)
fol.93 vo 16 feb.1569 (=1570)
Peter Aert Peter Uercelis bekent betaald te zijn van 100 gld.min 
twaalf als Goessen Aerts van Best en Gevert Aert Peter Mercelis 
aan hem beloofd hadden te betalen na de dood van hun moeaer.
iul.93 vo,S4 16 feb.
Jan Philip Berckers verkoopt aan Henrick Aerts van den Eynde en 
ïïillem Peter Nouwen:
-huis,hofstad,hof en erf aan den Bos 1 Aert Berckers erfgen.
2 ’tVillem Eecckers 3 Jan Jacops 4 de straat.
-een akker,Voortecker ende 't Rosendael aaneen gelegen
-stuk land,7/illichstuk 1 Evert Gobbels 2 erfgen.V.’illem Berckers
3 de gemeynt 4 Bruysten Peter Kauwen.
-stuk landjEreemecker
-een hof 1 erfgen.'.Villem Berckers 2-3 Bruysten Peter Naüy/en
4 de Dijck.
-stuk groese,die Eept 1 erf .erf gen.'.Villem Berckers 2 Aert Gie- 
len 3 Bruysten voorn.4 '.Villem Feter bauwen en Aert Peter Goerts. 
-stuk beempt,den Ossencamp 1 Bruysten Peter Ivauwen 2 erfgen. 
ï.'illem Berckers 3 '.villem Peter Nauwen 4 Aert Peter Goerts.
Vrij behalve jaarl.3 st.1 oort gijns in het boek van Helmond enz. 
(zie fol.91 onder A.)
fol.94 vo
Herman Dirck Jacops als man van Anna en 
Heylwich verkopen aan Jan Janss.van den 
vaten rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof,hofstad enz.aan Voersseldonck
fol.95
Deze cijns van 6 vaten staat te lossen met 25 gld. 
fol.95*95 vo
Peter Jan Pegs verkoopt aan Jan Janss.van den .Vasberch een cijns 
van 6 vaten rog uit:
-hof,dries,groese en land aan Voersseldonck 1 Aert Verheynsel- 
donck 2 Gevardt Aerts Verheynseldonck 3 Gelden v.Boescot 4 Aert 
voorsr.

21 feb.1569 (=1570) 
Thomas Daniels man van 
.Vasberch een cijns van 6
rontomme de gemeynte.
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fol.95 vo
Deze cijns van 6 vaten lossen met 25 gld. 
fol.95 vo
Paesschen was den 26 dach Meert Anno Dom. men schreef 1570.
fol.96 7 maart 1569 (=1570)
Anna Aerts dr.van Otterdijck met mbr.verkoopt aan Frans Goeswijnzn 
van Otterdijck een rente of jaarpacht van 24 gld.op Lichtmisdag 
also lang als Frans in de menselijke natuur zal leven en niet 
langer,uit haar gedeelte dat haar was aangestorven van Willem van 
den Camp haar rechte man.
Dit deel is gelegen aan den Bos 1 Aert Gielens 2 Henric van den 
Eynde en Willem Colen e.a.
Verder haar deel uit een rente van 7 va%eH lopens rog die men 
jaarl.moet beuren van Goert Verboescot,ook haar deel uit een mal
der rog jaarl.geldende door Gielen van de Cruys,ook nog uit 2 
malder rog jaarl.geldend door Frans (Cool) Peters.
Zij stelt deze erven tot onderpand van die 24 gld. lijfrente.
Deze Frans voorsr.is geboren van Goeswijn van Otterdijck ende Anna 
Emonts in getrouwden bedde van goedenfame ende naeme doen zij 
leefden.
fol.96 vo
Frans belooft Anna schadeloos te houden.
fol.96 vo,97 8 maart 1569 (=1570)
Mathijs Joesten Verrijt verkoopt aan Jan Art Thonis een rente van 
een malder rog op Lichtmisdag uit:
• huis enz.bij de kerk 1 Henrick Joest Smolders e.a. 2 de grote 
straat 3 Henrick voorsr. 4 Antonis Willem Wagemekers.
fol.97
Jan de koper consenteert dat men mag lossen met 25 gld.
fol.97,97 vo 16 maart 1569 (=1570)
Frans Art Emonts verkoopt aan Frans Peter Emonts een erfel.cijns 
van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-stuk erf, den Royencamp 1 Thijs Bruysten 2 Pauwels (Celen) 3 
Henrick Marten Celen 3 erf.erfgen.Bonaventura Verweyen.
fol.97 vo
De verkoper mag lossen met 33 gld.
fol.98 16 maart 1569 (=1570)
Henrick LIarten Celen verkoopt aan Frans Art Emonts:
-weyvelt aen de Haeseldonck en met een weg door verkopersvelt 
acht voet breed te varen en te drijven om te komen tot int veld 
langs eeussel en er over.
•fol.98 vo 1 6 maart
Frans Art Emonts verkoopt aan Henrick Marten Ceelen: :
-groese aldaer 1 Tonis Joesten Houbraeken 2 — 3 de ver.<oper 4 ^an 
Willem Ffroeyen e.a.
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fol.98 vo _ 22 maart 1569 (=1 5 7 0)
Dirck Tijg Slechtss. ,Glaes en LucasFrans Dircks voorsr. wettige 
broers met V/illem Vermeer als man van Heylwich dr.Tijs voorsr. 
verkopen aan Dyrck Jan sGroten :
-groese,Kempken 1 Joest Dyrck Heynen 2 de gemeynt 3 de koper e«a,l
fol.99,99 vo 23 maart 1569 (=1 5 7 0)
Jan ’.Villem sBruynen verkoopt aan Heer Reyner Artss.Verbraken en ,| 
Frans Ardt Coelen:
-stuk beempt 1 Peter Thoniss.Verheese 2 de Aa 3 de verkoper
4 de Aa.
fol. 9 9 vo
Heer Reyn en Prans beloven te betalen St.Jans Baptist naastkomend | 
100 gld.min 6 gldjende 25 gld.geven ze nu terstond aan Jan Wil
lem sBruynen.
fol. 1 0 0
Heer Reyn en Prans beloven te geven aan Jan,nu St.Jans Baptist
7 gld.
fol. 1 0 0 6 april 1 5 7 0
Jan Joesten Geritss.verkoopt aan Wilbrord Jan Feters:
-stuk land op Loverbosch.
fol.1 0 0 , 100 vo 1 april 1 5 7 0
Wilbrord Jan Peters verkoopt aan Ardt Dyrckss.van Roesvenne:
-huis,hof en erf in den '.Vollefsberch 1 Peter Snijers 2 '.Villem 
Vfevers 3 de verkoper 4 de straat.
fol. 1 0 0 vo, 1 0 1
Arnat Dyrckss.van Roesvenne verkoopt aan Wilbrort Jan Peters een 
rente van 6 gld.uit:
-huis,hof enz.het welk hij verkoper,gekocht heeft van Wilbrort-'Jan 
Peters voorsr.
f0 1 . 1 0 1
Deze rente heeft Wilbrort geconsenteerd te lossen met 100 gld.ih 
twee termijnen.
fol.1 0 1 , 1 0 1 vo 10 april 1 5 7 0
Willem van der Ivleer Peterss. verkoopt aan Frans Gelis Henricks: | I 
-een akker op Loverbos 1 Peter Willem Snijers 2 Wilbrort Peters
3 Dyrck Wouters 4 de Loverbos-weg.
fol. 1 0 1 vo, 1 0 2 1 3 april 1 5 7 0
Jan Thomas Kaes verkoopt aan Heer Dirck Roloffs van TJilheese hem 
ter tochte en de kerkmeesters van Asten ter erfelijkheid tot be
hoef der kerk,een cijns van 3 gld.op Sint Jan Baptistdag uit:
-huis,hof, hof stad en land int dorp 1 Henrick Willems van de Goer 
2 Henrick Teuwens 3-4 de straat.
fol. 1 0 2
Deze cijns van 3 gld.mag men lossen met 50 gld.
fol.102 vo 1 3 april 1570
Huybert Henrick Thijss.en Huybrecht van Roggel als nu wezende 
kerkmeesters van Asten,



"hebben geloeft op hen ende allen den kercken guederen dat sij en
de hen naecomelingen nae der doot van heeren Dircken Ruelensa.van 
Milheese sullen alle vrijdaeghen inden kercken van Asten nae der 
hoegermissen inden voerkercken bij den scoelmeester ende sijnen 
clercken doen singhen in alder eerlyckheyt
-dum fabricator mundi etc.met drie mael te singhene (ave) o cru- 
cis ave spes unica,ende dat ter oersaecken dat die kerckmeesters 
daer*g*eloeft hebben,is dat die voorsr.Hr.Dirck den voergenoemde 
kerckmeesters pro tempori ende indertijt tot behoeff een jaerlyc- 
xse rente van drie rinsgld.bij Jannen Thoemas Maess.heeft doen 
veesten,opdragen ende overgheven die tselve alsoe begheerden daer 
voere gedaen te wordenjen als voirsr.staet sonder argelist."

datum et testes ut supra.
-N.B.Met dank aan de Heer J.Melsen voor de latijnse tekst.-
fol.103,103 vo 13 april 1570
Aert Dirck Jan Gheelen verkoopt aan Heer Dirck Roloffss.van Mil
heese hem ter tochte en Belycken wett.dr.Andries van de Waeter 
zijn "peeten" ter erfelijkheid,een jaarl.cijns van 3 gld.op Licht
misdag uit zijn goederen en uit een gedeelte van zijn ouders goe
deren,gelegen aan den Dijck 1 hoeve tot Houbraeken 2 Peter Peter 
Ceelen 3 Dirck Jacop Switten 4 Merchelis Janss.Jan Snijders.
fol.103 vo
Deze cijns van 3 gld.kan men lossen met 50 gld. 
fol.103 vo,104
Hr.Dirck Ruelens van i.iilhese geeft volmacht aan Anthonis Henrick 
V/itten om voor hem tot Helmond of elders voor de schepenen enkele 
zaken te regelen.
fol.104 19 april 1570
Anna Jan Melis dr.met mbr. verkoopt aan Mar ie '.Vilbrorts Theus dr.
en Joestken Gelis Henricx dr.:
-een huisje met hof en toebehoren int dorp 1 Ysbout Coolen 2 Pe
ter Jan Ysermans 3 de straat 4 Peter voorn.
fol.104 vo 19 april 1570
Anna wede.Aert sBerckers verkoopt aan Peter Jan Jacops tot behoef
van Jan Jacops een rente van 8 gld.
Deze rente hadden G..... Joestensoen van Colbraken en Art Jan
Luyskens geloofd te betalen alle jaar op Lichtmisdag volgens brief 
Helmond 9 april 1540.
fol.104 vo,105 19 april 1570
Jan Jan Jacops verkoopt aan Anna wede.Aert sBerckers een rente
van 3 gld.en 1 mud rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en hofstad aan den Bosch 1 Bruysten Colen c.s. 2 de 
straat.
fol. 105
Deze cijns van 3 gld.e'n 1 mud is te lossen met 100 gld.
fol 105 3 feb. 1 5 6 8 (=1569)
Prans Art Emonts verkoopt aan Ysbout Mafechelis Ysbouts onze mede
schepen en aan Henrick Jacops:
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-een erfweg om te varen en te drijven;mag de weg gebruiken door 
Prans zijn eeussel dat gelegen is tussen 1 erfenis der erfgen. 
Tuerens Verweyen 2 Henrick Martens 3 Dyrck Wouters 4 de weg.
fol.105 vo 9 mei 1570
Goort Geldenss.van Boesschot verkoopt aan Henrick Jan Stricken: 
-stuk beempt omtrent den Bleeck 1 Jan Colen 2 Joost van den Win. * 
ckel 3 de koper 4 de knd.van Goort voorsr.
fol.105 vo,106 9 mei 1570
Dries Henricks van den Water verkoopt aan Henrick Jan Stricken: 
-stuk beempt omtrent den Bleeck 1 ’.Vilbrort Geven en Jan Maes 
2-3 de koper 4 een loop.
fol. 106 9 mei
Michiel Jans van de Cruys verkoopt aan Dries Henricks van den
Water 1/5 deel in:
-beempt,de Bleeck 1 Art Tijs van den Berge e.a. 2-3 Henrick Jan 
Stricken 4 Gielen Damen c.s.
fol. 106 9 mei 1 5 7 0
Dries Henricks van den V/ater verkoopt aan Michiel Jans van de
Cruys:
-stuk beempt, in den Bleeck 1 Henric '.Vreynsen 2 Art Thijs v.d.Ber
ge 3 de gemeyn waterlaet 4 de koper.
fol.106 vo,107 11 mei 1570
Jan Jacop Daniels verkoopt aan Jan Jan Thielen onze mede-schepen, I
een cijns van 3 gld. op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en hofstad int dorp 1 Joest Henrick ïïagemakers 2 Hey- 
len Roeffs | Henrick Jan Henricx 4 de straat.
fol.107
De los ervan is met 50 gld.,met Kerstmis te voren opzeggen wil 
men met Lichtmis daarna afleggen.
fol.107,107 vo 23 mei 1570 
Aerdt Janss.van Arlebeeck en Jan zijn zoon door hem verwekt bij 
Heylke Jan Lemmens dr.hebben vertegen op goederen toebehorend aanj 
Lambrecht ...........
fol. 107 vo 28 juni 1570
V/ij Huybrecht Thijss.en Hubrecht van Roggel kerkmeesters verklaren I
te hebben ontvangen van Joest sGroeten 12 gld.10 st.
Hiervoor zullen die kerkmrs.alle jaar doen doen het jaargetijde j 
van Joest voorsr.en wel"opten marcktdag van Asten alle jaer die i 
coempt dinxdach voer Sint LIarten ende setten waslichten onder 
die Misse ende die kerkmrs. sullen geven den pastoir_5 st.,den 
custer 111 st.ende des sal die custer voer die vigili metten clo-| 
eken luyden gelyck op andere jaergetijden.met condicie dat men 
die jaergetijt sal doen voer Joest voorsr. alders also lange als 
Joest leeft ende dan ewelick voert voer Joesten voorsr."
fol.108 17 juli 1570 . ;
Maria Reynen Jansdr.met mbr.verkoopt aan Bruysten Art Fhilipsen I
12 lopens rog alle jaar op Lichtmisdag te gelden uit:
-stuk land omtrent 7 lopense 1 het goed van Bussel 2-3 .Yillem 
'Villems 4- Maes Hip BTQiiwe-p_
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-land,gelegen op Nulant 5 lopensaet 1 het goed van Bussel .2-3 
V/illem Willems 4 de hoeve van Houbraeken.
-stuk beempt aan den Dijck,den Voorden beempt 1-2 Maes die Brou
wer 3 de Dijck 4 de Aa.
fol.108 vo, 109 zijn blanco.-
fol. 1 0 9 vo (vervolg van fol.108)
Gelijk de originele brief daaraf gedeeld wezend d.d.27 jan.1520. 
Maria verkoperse voorsr.heeft vertegen op die 12 lopense rog.
fol. 1 1 0
Bruysten Aert Philips gelooft als schuldenaar-principaal te beta
len aan Marie Reynen Jans dr.nu Lichtmis e.k.25 gld.
fol. 1 1 0
Maria Reynen Jans dr.verkoopt aan (Bruysten) Aert Philips twee 
pachten elk van 12 lopense rog .........
fol. 1 1 0 vo -blanco-
f0 1 . 1 1 1 9 mei 1 5 7 0
Henrick Maess.van de Cruys verkoopt aan Jan Tielen een erf brief 
bevattend een jaarl.rente van 2 gld.5 st.die Henrick voorsr.ge
kocht had van Jacop Daniel van Oerscot op 26 okt.1569,aldus de 
schepenbrief.
fol.111
Jan Tielen verkoopt aan Anthonis Thomass.van de Cruys een trans- 
portbrief inhoudend een rente van 2 gld. 5 st.d.d. 9 mei 1 5 7 0.
-zie vorige akte.-
fol. 1 1 1 vo 9 mei 1 570
Jacop Daniels van Oerscot verkoopt aan Anthoniö Thomas van de Cruys 
-stuk land,den Raeyecker groot een lopensaet en gelegen op Aastap- 
pen.
-hiaat-
fol.112 3 feb.1563 (=1569)
Henrick Marten Ceelen verkoopt aan Jan Joesten van Houbraeken: 
-land,op den Appart 1 Dirck V/outer BeyXenss. 2 Pauwel Mercelis 
van den Eynde 3 Dirck '.Vouter Loeyen 4 Anthonis Joesten Verhou- 
braken.
fol.112 vo 3 feb.1563 (=1569)
Jan Andries van den Zeylsberch verkoopt aan Anna Mathijs sGroeten 
huisvrouw een cijns van 1 mud rog Lichtmisdag uit:
-heytvelts op Diesseldonck 1 het goed van de h.geest sran Hel.-ond
2 Peter Verdiesseldonck erfgen. 3 de gemeynt 4 Anthonis Maes van de Cruys.
Hiermee is de gelofte van 25 gld.gecasseerd die Jan eertijds aan 
Anna had geloofd.
fol.1 13*113 vo 1 okt. 1 5 6 8
Peter Aert Goorts en Aert Mathijs van den Bergh als raan van *-arie 
Aert Goerts dr.verkopen aan Jan,Goert,Margareta en Anna hun wet
tige broers en zusters alzulke erfgoederen als hen van wege hun 
ouders aangestorven waren.
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fol.1 1 3  VOJan Aert Goerts en Goyart zijn broer met Margareta en Anna hun 
zusters verkopen aan Gorstiaen Henrick Spee soen:
-stuk land .......
-hiaat-
fol.114... Lichtmisdach van en uit:
-huis,hof, hof stad', land enz.in de Stegen 1 Anthonis van Boesco
2 de straat 3 Roef Vreynsen 4 Anthonis van Boescot e.a.
Heeft op al zijn goederen vertegen,als voor de jaarl.cijns van 3
5 st.
fol.114,114 vo
Deze cijns van 3 gld. 5 st.te lossen met 50 gld. 
fol.114 vo
Dirck Jan Andries verkoopt aan Jan Henrick Jacops en Willem Af 
?annensoen een cijns van 12 gld.jaarl.Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.aan Voerseldonck 1 Dirck Joesten van den Winck* 
e.a.2 Gerrit Trypmakers e.a. 3-4 de gemeynt.
-hiaat-
fol.115 _ 20 jan.1563 (=1569)
Jacop Daniels van Oerscot verkoopt aan Jan Philip Berckerss.: 
-3 lopense groese op Dysseldonck 1 Jan Philips de koper 2 An 
nis 'Kaes van de Cruys 3 de verkoper 4 die gemeynt.
fol.115,115 vo 13 jan.1563 (=1569)
V/illem Daniels van Oerscot en Jan zijn wettige broer verkopen 
Joest Jan Groetenss. een cijns van 9 gld. jaarlijks te betalen op 
Lichtmisdag uit:
-een hoeve met alle toebehoorten,te weten huis,schuur,hofstad 
land,zand,heytveld en weiveld;deze hoeve is gelegen op Diesdo 
alwaar Jan Heynen opgewoond heeft en die hem ook toebehoord b 
Jan Heynen heeft de brief erover te niet gedaan.
fol. 1 1 5 vo,116
De koper voorsr.heeft geconsenteerd dat de verkoper deze pach 
cijns van 9 gld.altijd mag lossen met 150 gld.
fol.116 13 jan.1563 (=1569)
V/illem Jacops van Oerscot en Jan zijn broer en Jan '.Yillems Bru 
nen als man van Christine hebben geloofd aan Joest Janss.Groe 
ten te betalen 14 gld.en 3 st.met nog 2 mud rog.
fol.116 vo -blanco.-
fol.117 4 feb.1563 (=1569)
Michiel Goerts van de Bernert en Andries Jan Ardts verkocen, -v 
gens schepenbrief d.d.27 sept.1513,aan Peeter Ardt Mercelis: 
-een beemt gelegen te Asten.
fol.117,117 vo
Goert ivillebrordt Matheuss. en Prans zijn broer en mede voor hu 
onm.broer en zuster,verkopen aan Ardt Dircks van Roesven:



-stuk land op Loeverbosch 1 Peter Willem Snijders 2 Jan Jacops
3 Jan Thomas Daenels 4 de gemeyn Loverboschweg.
fol.117 vo
Ardt voorn.belooft te betalen aan Goort en Prans voorn.nu Licht
mis e.k.de som van 24 gld. 2 st.
fol.118 4 feb. 1 5 6 8 (=1 5 6 9)
Jan Jacops belooft te betalen aan Prans en Goort voorn.21 gld.
5 st.met Lichtmis e.k.en dat met conditie dat Prans enGoort nooit 
meer zullen spreken inzake huis en stuk land dat Jan Jacops van
wege Prans en Goort verkocht heeft;dit met consent der mombers 
van de onmondigen.
fol.118,118 vo 19 feb. 1 5 6 8 (=1569)
’.Villem Lenart Kercelis Maess.en Thomas Peeters van Oss beloven 
Eernard van Doerne te betalen 27 den halven gld. (=26?) nu Licht
mis e.k.
fol.113 vo,119 19 feb.1568 (=1569)
Jacop Daniels van Oerscot verkoopt aan Llichiel Michiel Roefs een 
malder rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.op Diesseldonck 1 Jan Dries 2 Thonis van de Cruys 
e.a. 3 de gemeynt 4 de Aa.
fol.119
De voorsr.cijns van 1 malder is te lossen met 25 gld. 
fol. 1 1 9 vo t/m 122 vo zijn allen blanco, 
fol.123
"Scabini apportement"- verder blanco- 
fol.123 vo -blanco-
fol.124 2 dec.1569
Willem Peeter ITauwen man van Anna verkoopt aan Prans i.Iathijss.van
den Berghe:
-stuk groese ter plaatse achter dat haeverlant ......
1 '.Villem van B...... 2 de gemeyn heer.....  3 erf.....  van den
Borlair 4 de Aa.
Sr staat onder: "altera (novem die) decembris Anno 69"
fol.124 vo,125 2 dec.1569Jan Jacops en Prans Wouter Loyen zijn met hun verschillen accoord. 
Prans belooft aan Jan 100 gld.te betalen en dat van de som die 
Willem Jacop Daniels aan Prans schuldig is. (bedragend 500 gld.) 
Jan belooft Prans onbelast te laten:
ten eerste aan de weduwe tot Xeemenayer 50 gld.eens en aan Cor- 
nelis Thijs Corneiis ook 50 gld.eens.
fol.125 2 dec.1569" Dierck Peeter Kyevoets aangesien dat die Jonghe Schutten van 
Asten sijn koee afgepandt hadden heeft presentatie voer scepenen 
ged(aen) sijne koe in sijne eygen persoene te v/ederstaen te wach
tende verhueden alle scaede interest daerenboven presenterende 
te stellen cautien borgen van den welcken sij Jonghe Schutten 
hen niet toe en hebben willen verstaen,niet te min die voersr.
afgepande koe houdende in ....... niet te laeten volgen Dircken
voers. (-verder alles doorgekrast.-)
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f01.125 vo 2 dec.1569Joost Andriess.van den Seylberch en Jan Jacops,in zake hun ver- I 
schillen aangaande de goederen van Met van den V/asberch die JoogU 
van Met voorsr.gekocht had,hebben samen een accoord gemaakt;al- 1
zo dat Jan Jacops geloofd heeft indien hij Jan be...........
dat Joest hem Jan die penningen van de verlopen pachten .......|
fol.1 2 6 , 1 2 6 vo 3 dec.1569
Mercelis Daniels van den Eynde verkoopt aan Jacop Janss. Verrijt: I
-stuk groese,die Eyndelbeempden 1-2 de verkoper 3 de gemeynt
4 de Aa.
fol. 126 vo, 1 2 7
Mercelis Daniels van den Eynde verkoopt eveneens aan Jacop Janss,f 
Verrijt:
-stuk groese 1 Jan van Brey erfgen. 2 de verkoper 3 de gemeynt f
4 de Aa.
Mercelis voorn.verkoopt aan Anthonis Janss.Verrijt:
-stuk beempt,die Eyndelbeempden 1 de verkoper 2 Jacop Janss.Ver 
rijt 3-4 de gemeyn Aa.
-stuk land,den Halfecker tot Omel 1 Henrick Ghielen erfgen. 2 
Goert van Otterdijck 3 de verkoper 4 Jan Verrijt.
fol.127 vo,128 3 dec.1569
Kercelis voorn.verkoopt aan Anna wede.Ivlathijs sGroetenss.:
-stuk land tot Omel 1-2 Goert van Otterdijck 3 Anthonis de Wit
4 '.Villem Henricks
Kercelis verkoopt aan Henrick en -Villem gebroeders,zonen Mathijs L 
Janss.sGroeten:
-stuk land,den Cuylecker tot Omel
fol.128 3 dec.1569
Anthonis en Jacob gebroeders,zonen Jan Verrijt hebben geloofd te 
betalen aan Mercelis Daniels van den Eynde nu Lichtmis e.k. over 
een jaar 1 1 6 gld.
fol. 123 t/m 1 3 1vo zijn blanco-
fol.132 23 dec.1569
Jan Thomas Heynen verkoopt aan Henricxken Thomas Heynen zijn zus- 
ter,een cijns van 1 mud rog Lichtmisdag volgens brief Lierop,doorf 
Prans den vorster tot Lierop schuldig zijnde.
fol. 1 32 vo -blanco.-
fol.133,133 vo 28 jan.1573Aert van den Ravenacker heeft vertegen op alzulk tochtrecht heni 
competerend aan de goederen genaamd "den Boegart" zijnde een cijns' 
of leengoed dat hij bezit krachtens een testament met erbij nog de 
helft van de beesten op die goederen die hij ook competeert.
Hij,Aert,draagt alles over aan Everard en Sijmon zonen van Ghevar* I 
van Doerren.
Aert heeft op die tochte helmelinge vertegen tot behoef van 3ver rj 
ard en Sijmon.



fol.133 vo,134Evert en Sijmon beloven aan Aert dat zij "eerlijck een of twee jae- 
ren den cost en dranck binnen hennen huyse sulle gheven,slapinghe, 
wassinge etc.en hen daer noch alle jaer toe sullen gheven voer 
sijnder tochten 18 gld.,een elle witt lakens,schoen ende hempden, 
dyes sullen sij die sletelynghe weder hebben (ende) ingevalle oft 
die voorgen.Aert"(sleterlinge=afval,vodden,oude lappen.) 
fol.134,134 voEvert en Sijmon hebben geloofd een voor al als schuldenaar-prin
cipaal dat sij "sullen gheven en alle jaer wel betaele aen Aerden 
voorsr.op Lichtmisdach voer 't vertijden van die vorige tochte,de 
somme van 45 gld.scat ende bede-vrij ende dat en terwijlen toe als 
die voorn.Aert in menselijcker formen leven sall ende dan nyet 
langher.all sonder arglist."
fol.134 vo
"Item sullen de voorsr. Evert en Sijmon noch betalen, sonder scae- 
de van de voorgen.Aerden,die somme van 60 gld.staende aen Hen- 
cken Jacops gelijck als Thijs Jacops Henricken gevest hevet."
"De schepenen hebben verclaert dat Art sal mogen vrij ut houden 
die (schaere) die hij selven (gesayt) heeft. (?)

Einde | 65.
juli '9 0. 

A.v.Asten
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1

Klapper op alle voorkomende namen.
- De toponiemen en namen van personen bij belendende 
percelen worden afzonderlijk geklapperd.

AdamsA• van .eert , Melis, (pn Maria dr • Mathijs lienricx) blz.
dr* .Margareta 18

Aerts, Gherard 7
Aerts, Jacop 3
Aerts, Jan 15
Altaar : Asten, St . Aechten 24
Altaar : Lierop, II. Cruys 11
Altaar : Mi er 1 o, St • Aecht en 25
Andries, Dirck Jan 32
Anthonis, Aert Jan 3
Anthoniss• , Peter Aerden 20
.irlebeek, Aerdt Janss. van (gm Ileylke Jan Lemmens dr)

knd : Jan 30
Ardts, Andries Jan 32 
Asten, Mathijs Henricx van ( Elisabeth de 

knd : Henrick + Margriet (gm Gerrit
Mar ie (gra Meelis Adams. van Veert) + Peterke 18

Asten, de lieer van 8-11

V/ede )
ilenricx van ’Yeert) 

Peterke
-14

t s )

Beerdonck, Jan Peters van 
Derckel, Rutger van 
Uerckers, Aert 
Derckers, Anna wede Aert ' s 
üerckers, Jacob Aert 's 
Derckers, Jan Philips 
3erckers, Joest - de erfgen* — 
üerckers, Joestken 
Derckers, Philip (gm)

3 knd : Jan, Anna (gm 'Villem Peter Xouwen)
Jenne (gm Aert Peter Goertss.)

Dergh, Aert van den
üergh, Aert Mathijs v.d. (gm Mar ie dr. Aert Gooi 
üerge, Frans Mathijss v • den 
üerghe, Jan Mathijss. van den 
3erghe, Jan Franssen van den
3erghe, Margareta dr. Mathijs v/d (gn Henrick v.d. Cynde)
Üerghe, Philips van den
Uernert, Michiel Goerts van de
Uest, Goessen Arts van
Uoescot, Aert Geldens van
üoescot, Johannes Janss. van
Doescot, Lenart van

3 onni. knd : Frans + Th on is + Margaretha 
Joescot, Philip Janss. van 
3oescot, Philip van (gm Jenne dr.
Üogaert, ‘Vilbrort Corneliss. van 
3rey, Aert van
ürey, Elisabeth dr. Gerardts van ,
Qrey, Mr. Henrick van 
Brey, Peter Aerts van 
Drey, Peter Franssen van 
Bruggen, Lambrecht Aerts van
Uruynen, Jan :.Vi 1 lem (gm Mar ie dr. Jacop van Oerschot) 
Druynen, Jan 'Villem (gm Christine)
Bruystens, Ambrosius Willem

, Gerardt 
den

!ïel;nont)

4
24 
16 
29 
6 - 2 0
2-6-14-26-32
26
25

31 
3-0 
1
9-1
6-2
6
32 
24- 
13 
19-

-7-9-13-33

1-21
4

23-26

24

7-11
6
17
9-13-14
9
14
8
9
11
1222-23-24-28
32
23



van
dr • Joest llenricks

Camp, Willem v.d. (Anna dr. Aert v* Otterdijck de V/ede)
Ceelen, Gevart Art i}eeter
Ceelenss. , Glievardt Peter
Ceelen, Henrick Marten
Ceelen, Peter
Ceelen, Peter Peter
Cocx, Ceel
Colbraken, G«•• Joestenss 
Convent, Bijnderen 
Coelen, Aleyt nat.
Coelen, Frans 
Coelen, Frans Ardt 
Coelen. Jan
Coolén , w. Joost Henrick Peter 
C ooien.., Peter 
Coelen, •••• Henrick 
Cornelis, Cornelis Thijs 
Corten, Jutke wede Peter 's 
Costers, Anthonis Jan 
Cruys, Aert Jacops v.d.
Cruys, Anthonis Maes (=
Cruys, Maes van de 
Cruys, Hendrick fhomass 
Cruys, Michiel Jans v.d 
Custer, Jan die 
Custers, Aert Jan

Thomas) van de 

van de

blz. 27 
24 
3
31
5-7
8
26
29
2
7-8 
14 
28
5-24
3
6
33
24
12
11
14-18-21-31
09

18-31
30
8-11  
6

Daniels, Jan Jacops 
Daniels, Joest Gelis 
Danielss., Joest Joest 
Daniels, Thomas (gm Heylwich)
Daniels, 'i'illem Jacob
Deenen, Dirk (Agnes Jansdr. van Eisen de wede) 
Deynenss., Joost Jan 
Deynen, Lambrecht
Diesseldonck, Merchelis 'Villems van
Dirckx, Aert
Doerne, Dernard van
Doerne, Claes Everts van
Doeren, Geef Iten van
Doerne, Ghevart van
Doerren, Ghevart van

2 zn : Everard en Sijmon 
Doerren, Jr, Henrick van 
Doerne, Peter Ghevartss• van 
Dryes, Frans 
Dries, Jan 
Dries, Maes 
Dries, Peter 
Driess., Thomas Geeff

30
4-5
9-14
26
6
16
16-17
17
1
•n(
4 - 1 4 - o 3
1
23
1

34-35
18 

12
1
1
1
5
l

Eisen, Agneeske dr. Jan van
Eisen, Jan vaa
Emmens, Mathijs zn w. Jan
Emonts, Frans Aert
Emonts, Ysbold Aert
Eyck, Roelof van
Eynde, Daniel van den
Eynde, Goert Danielss. van den
Eynde, Henrick Aerts van den

16
21-22
18
1 4 - 1 3 - 27-23
15
25
7
17
4-21-26



Eynde, Henrick Cornelis v.d. (gm Margreta dr. Math. v.d. Berghe) blz. 6
Eynde, Mathijs v.d. ^
Eynde, Mercelis Danielss. v. d. '>-34
Eynde| reeuwen van den o

Francken, Dirck Jan - schepen — 1-4-11-12
Froyenss., Jan Willem ^3
Froyent Peeter Willem 4

Gangelt, Catarijn Joesten van 16-17
Gelis9 Joest 22
GerardtSy Jan Joest 9
Gerardts van .. »• , Philips 5
Geritsf Goert 19
Geritss., Jan Joesten 28
Gerits, Marie dr. Anthonis 17
Gerwen, Daniel van 13
Ghebbeis, Daniel 1
Gheelen, Aert Dirck Jan 29
Ghevarts, iivert (gm Echten) 1
Ghielenss», Dirck ilenrick 15
Gielmnss., Jan Henrick 19
Gobbelss., Andries Dries + Jan Dries 13
Gobbels, Goert Willem (gm Anna dr. Jan Joesten) 20
Goer, Willem van de 7
Goer, Joest Gerardts v.d* (gm Marike Jan Joesten dr.) 20 
Goertss, Aert Peter (gm Jenne dr*. Philip Berckers)

4 knd : Jan + Goyaert-f Margriet «- Anna 7-25
Goerts, Aert Peter 1-26 
Goorts, Aert (gm)

6 knd : Peter, Marie (gm Aert Math. v.d* 13ergh)
Jan, Goert, Margareta, Anna 31-32

Goert, Gerit (llenriske de wede met 3 knd) 16
Goortss., Goert Gerit 19-22
Goertss , Goert Willem 3
Goorts, 2 knd Mercelis 16
Goorts, Peter Aert 31
Goris, Elisabeth dr. 8
Grooten, Dirck Mathijs — de 4 knd — 6
Groeten, Dirck - de 4 knd — 3
Grooten, Dyrck Jan 28
Geldens, Elisabeth 10
Groeten, Joost s 24-30
Groenen, 2 knd. Joost 16
Groetenss., Joest Jan 32
Groeten, Laureyns Mathijs 15 
Groeten, Mathijs s (Anna de wede)

2 knd : Henrick + il lein 8-18-31-3

iiaesen, Philip + Jan 11
llannen, '•» il lein Aert 13-20
ilappen, Joest (lienriske de wede en knd) 5-19-20
llanrickss.., Jan Thomas 8
lleeness •, Jan Jan 12
ileerssel, Mr. Gerit van 22 
lleiiuont, Gerardt van (lieylwicli de wede)

4 knd : Frans + Jenne (gm Philip van Üoescot)
Anna (gm Roef Roefs) + Jutke (gm Jan Pegs) 17



Ilelmont, Mr. Gerard van blz.. 6 
nHenrickss•, 3altasar Peter f
18
28Henricxss. van Weert, uirck

Henricks, Frans Gelis
Henrickx dr., Hadewich Peters Meester 7
Henricx, Joostken dr• Gelis 29
Henricx, Mathijs (Elisabeth de wede)

zn : Henrick 18
Henricx, Thijs -de erfgen- 25
Henricks, V/illem 34
Henricks, '.Villem Mathijs 18
Henricks, .... dr. Peter 5
Hermans, Daniël 8
Hermans, Thonis 1
Herssel, Mr. Ever art van - pr. en kanunnik — 5
Heyligen, Everardt Jan 10
Ileyligen, Ghevart Jan 20
Heylige geest , tafel (Deurne) 25
Heylige geest , tafel (Asten) 9-14-•15*
Heylige geest (Helmond), het goed van 31
Heynenss., Antcnis Dirck 10
Heynen, lienricxken dr. Thomas 34
Heynen, Jan 32
Heynen, Jan Thomas 34
Heynen, Mathijs -erfgen- 10
Iloorckens, Jan 24
Houbraeken, Andries Joesten van 13--15
Houbraken, Gelis Peters van 16
Houbraeken, Jan Joesten van 16--31

Jaargetijde, zingen (Asten) 29-30
Jacops, Gheenen 25
Jacops, Henrick 3-10-13-
Jacops, Henrick Jan 1
Jacops, Herman Jirck (gm .Vnna) 26
Jacops, Jacop ...• 4
Jacops, Jan 2-3-11-1
Jacops, Jan Henrick

17-29-3
13-32

Jacops, Jan Jan 29
Jacops, Mathijs 3
Jacops, Thijs 35
Jacops, Peter Jan 29
Jannensoen, ï»illem Aert 32
Jans, Mar ie dr. lieynen 30-31
Janss., Jan Henrick 12Janss., Jan 7
Jans, lioef Aert 18
Jeger, Goert den 24-25Joesten, Jan (gm)

3 knd . Joest, Jan Ysbout, Cornelis, Gielis, 20
Mar ik e (gm Joest Gerardts van de Goer) 
Anna (gm Goert V/illem Gobbels)
Jenneke (gm Frans Dirck Porters)Joesten, Jan 

Joesten, Joest Jan 
Joestens, Dirck Gelis (gm) 
Joesten, Jan 
Joriss., Jan Aert

knd : Arnolda + Anna + Elisabeth

16
20
21
5

18
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Oerscot, Gijsbrecht Rutgers van 
Oerschot, Jacop van (gm Elisabeth)

3 knd : Jan, Willem
Marie (gm Jan Willem s Bruynen) 

Oerscot, Jacop Daniels van
Oerschot, Jan Jacops van 
Oerscot, Willem Daniels van 
Oerschot, Willem Jacops van 
Oss, Frans van —de erfgen—
Oss, Joest + Jan + Jenneke dr. Frans van 
Oss, Thomas Peeters van 
Oss, V/illem van
Otterdijck, Aert van -schepen 1555— 
Otterdijck, Aert van

dr; Anna (wede 'Villem van den Camp) 
Otterdijck, Anna dr. Aerts van den

7 knd : Frans Aert+Jan:Henrick+Dircken (dr)
Aleke+Marike (gm Michiel Dircks van Kessel) 

Porters, Frans Dirck (gm Jenneke dr* Jan Joesten) 
Postel, huis van

blz. 12-24
6-22-23

1-2-5-14 ,

22-23 ^
32
24 
20 
10
33
25 
25 
27
19

Otterdijck, Goeswijn van 
zn : Frans

(gm Anna Zmonts) 27

Otterdijck, Goort Janss. van 7
Otterdijck, Jan xVerts van 24

Pasen, 2G mrt 1570 27
Pegs, Jan (gm Jutke dr. Gerardt van ilelmont) 17
Pegs, Peter Jan 26
Peters, Dirck Jan 5-8
Peters, Frans Frans 5-8
Peters, Frans (Cool) 27
Peters, Frans Marcelis 2-7
Peters, ilenriske dr. Jan ( gm Jan .Villem ’ïagemaeckers) 5-7
Peters, Jan 7
Peters, Jan Jan 5
Peters, Wilbrord Jan 15-28
Philipsen, Druysten Aert 30-31
Po(e)rters, Dirck (Joest ken de wede ) 9-13

20
oo

Ravenacker. Aert van den 34—35liavenecker, Keyner Janss. van den 1S-19Keyntkenss., Henrick Henrick 13Uoeffs, Henrick Laureyns 2-3Koefs, ««ichiel liichiel 33Koefs, Ivoef (gm Anna dr. Gerardt van Ilelmont) 17
üoesvenne, .irdt Dircks van 8-17-28 -32-3
Uoesven, Jan Franssens van 5
Roggel, Huybrecht van — kerkmr.+ schepen — 9-10-22--28-3
iwuelenss., Anthonis Marchelis 13
loitli, Jan Dirckss. van 14-20
Kijth, '.Villem van 14

Snoecx, Jacop 19
Spee, Cornelis Henrick 13
Spee, Corstiaen Henrick 7-32
Spee, Gertruyt 4
Spee, Henrick (Elisabeth de wede) oo
Spee, Henrick Henrick 22
Spee, Jan Henrick (gm) oo
Stappen, Anthoniske .Villems dr. Verlynden alias 3
Stricken, Henrick Jan 18-30

r% c* J



Sealvogels, 4 knd Goort klz
Scepers, Frans Mercelis (gn Petral 
Scepers, Gielis 
Scepers, Marten 
Scepers, iVillem Jan 
Schepenen: Asten (1568-1570)
Schoolmeester 
Scoenraeckers, Frans Frans 
Scusters, Mart en Jans 
Schut, de Jonghe 
Seylberch, Joest Andriess. v.d.
Slechtss., Tijs (gm.)

5 knd : Dirck, Claes, Lucas, Frans
Ileylwich (gm .k'illem Vermeer)

Saieetss, Cornelis Jan 2q 
Smet, Henrick die 
Smets, Heylke dr. Jan 
Smet, Thonis die
Smolders, Gelis Joesten 4
Smolders, Henrick Joost 07
Smolders, Jan Joest 4
Smolders, Peter Andries 20
Smolders, Gelis 1 1

4
11
24
4
1-11-16-18
29
12
5
33
34 
28

Theeuss., Goert Frans Wilbrort 17
Theeus, Peter (Ileylwich de wede) 12 

drs : Cathelijn + Frenske
Theus, Mar ie dr. V/ilbrorts 29
Phielens, Dirck . 4-5
Thielen, Jan 31
rhielen. Jan Jan - doet 17 nov. 1568 eed als schepen - 8-18—30
Thielenss., Jan Merchelis 9

3 zn : Jan + Henrick + Lambrecht
Thocren, Jan Aert Ghielenss. van 19-20
Thonis, Jan Art 27
Thijss., iïuybert Henrick -kerkmr.- 2S-o0
Thijs, Peter Henrick ~  
Thijskens, Gelden 1

ö
28
21

Verbeersdonck, Merchelis
dr. Elisabeth (gm Peter Peters Joesten van Kessel)

zn : Peter 
Verbeersdonck, Peter Henricks 
Veroraeken, .Ir. r.eyncr Artss.
Verdonclc, 3arbara dr. Peters 7“
Verdiesseldonck, Jacob
Verdysseldonck, Aert 7
Verdiesseldonck, Peter —de onra. knd. — - 1
Verdiesseldonck, Peter -de erfden.- 0
Verevnseldonck, Aerts .

dr : _lsbcna (g:a Peter Peter Joesten v. -esse „
Verhaeseldonck, Aert Peters 
Verhyndert, Aerts (Margriet de wede)

2 zn : Jan, Lucas
kl.zn j Aert zn. Lucas voorn. 122-25

Verhyndert, Aert Lucas

2a



Verhyndert, ,’jithonis ..illemós. blz. 7-21
Verlynden, Joest (Joestens)
Verlijnden, Antlioniskei .«illems dr. 3 1̂
Vermeer, Villen (gm i.eylwich Jr. Tijs Slechtss) 28
Verrijt, Aert rliilips (Aleydis wede) 16

zn : Philip.
Verrijt, Anthonis Janss. 18-34Verrijt, Jacop Janss. 5-I3-19,
Verrijt, Jan 34

2 loid : Anthonis en Jacob
Verrijt, Jan 4
Verrijt, Jan (en Johanna dr) 17
Verrijt, van Janss. 13
Verrijt, Lanbert -vice-secr.- 16
Verrijt, Mathijs Joesten 27
Verrijt, 'Villem 21
Verrijt, ï/illem Joesten 20Verrijt, *.‘sbout V/illera + Jan V/illera 11Verstappen, Anthonis -de erfgen.- 4
Vervoert, Jan Aerts 19
Vervoert, Jan Arts 21Verweyen, Andries - de erfgen.- 24
Vicarie, de 9-24Vlemmicx, Goert Anthonis 11
Vogels, Henrick 9
Vogels, Hendrick ilendrick 00
Vorster tot Lierop, Frans den 54

V/aeter, Andries Ilenricks van de 4
V/aeter9 Selycken dr. Andries v.d. 29
V/agemaeckers, Jém '.Villem (gm Ilenriske dr. Jan Peters) 5
Pagemakers| Joest Henrick n
Wagemekers, Antonis Willem 27
V/asberch, Jan van den (Mechteld de wede) 17
Wasberch, Jan Janss. v.d. 26
'.Vasberch, Lambrecht Jans van de 22
'.Vasberch, Met van den 34
'.'/ellen, Anna wede Ghevart 12
V/erdinghen, Dartholoneus beters van 10
V/ert, Joest de 11
V/illems, Druysten 6
./illenss., Goert Daniel 3
V/illems, Jacop Marcelys 19-21
V/illems, Jan Joest 2
'Villemss. , Sijmon 7
ï/illeras, tillem 31
•itten, .jithonis Henrick 29
V.’outers, Jan Jan 21
wouters tot Someren, Mar^areta dr. Jan 11
Wouters, Mary 1
Y/reyssen, Dirck 15
'Vynckel, Dirck Joostenss. van den 2-12-13
i/yntkens, Joest 16

Ysermans, Goestken dr. Mercelis
Ysermans, V/illera Jan 14
Ysbouts, Thomas 18
Ysbouts, Ysbout Marchelis —schepen— 10-29

^eylberch, Jan .Indries v. den 
Zeylberch, Joest van den 

zn : Andries

4-10-16-3
17





Klapper op alleen persoonsnamen genoemd bij de 
belending der percelen*

Andriess., Dirck Jan blz. 13
Dercker, Aert die - de erfgen.— 3
Derckers f Aert - erfgen.- 25-26
Derckers, Jan Philips o
Derckers, Philips - erfenis - 6
Derckers, Willem 25-26
Derge, Art fhijs v.d. 4-8-30
Derge, Frans v.d. 1 0 -1 2
Derge, Frans fhijs v.d. 24
Derch, Frans Janss. v.d. 22
Deynenss, Dirck Wouter 31
Deynenss. , Thomas Ilenrich 18
Doescot, Anthonius van 19-32
Doescot, Gelden van 11-26
Doesschot, Goort Geldenss. van 6-30
Doescot, Severijn van - erfgen. - 12
Dollenss. Frans Laureyns 13
Doslaer, erfgen. v. den 33
Drey, Jan - erfgen. - 34
Drouwer, Maes die 30-31
Druystens, Mathijs 2-14-27
Buewen, Jan 25
Bussel, Dirck van 7-13

Camp, Maes Jans van de 21
Ceelen, Henrick Mart en 27
Ceelen, Pauwels 13-14-27
Ceelen, Peter Jan 7
Ceelen, Peter Peter 29
Claes, Dirck 7
Claes, Dries 10
Coolen, Bruysten 3-29
Coolen, Jan 1-20-30
Coolen, Ysbout 29
Cruys Aert van de 25
Cruys, Anthonis fhoi.ias v.d. 2-19-31-33
Cruys, Gielis Jacobs, van de 12-13
Cruys, Jacop v. de. 21
Cruys, Michiel v.d. 7
Damen, Gielen 30
Daniels, Mercelis 13
Daniels, Thomas 6
i^oeyenbraicen, Jan van - de erfden. - 11
Dries, Henrick - erfden. - 12
Dries, Jan 33

Zmonts, Lambert 9
Lymbrechts, injrelke dr. Jan 5
î ynde, Dirck Daniels v.d. 11
£ynde, Henrick Aerts van den /
iiynde, Marcel Danielss. van den 5
Lynde, Matheus van den 10
£ynde, Pauwel Mercelis v. den 9-31

Froeyen, Jacop - de erfgen. - 15
Froeyen, Jan .Villem 9-21-27



Geldens, Goert blz. 4
Geven, ’.Vilbrort 
Ghielen, Dirck
Ghielen, Henrick - de erfden. -
Gielen, Aert 25-26-27

_ O'i.ORGobbels, ^vert
Goer, Henrick Willem v.d.
Goer, Joest Gerardts van de 1
Goerts, Aert Peter 26
Goert, Henrick V.'illemss• van 15
Goerts, Gerit 12
üansen, V/illera !2
Helmont, Gerit van - erfden.- 13
Henenss., Henrick van 15
Henricx, Henrick Jan 30
ilenricks, ’.V'illem IS
Heynen, Dries 18
Houbraeken, Aert 24
Houbraken, Jan Joosten van 15
Houbraeken, Tonis Joosten 27

Jacons, Jan 25-26—33
Joesten, Andries 10
Joesten, Marike -erfden- 14

Liessel, Jacop Joesten van 10
Lobkens, Melis 4
Loeyen, Dirck Wouter 14-19-31
Louwe, Joffr. 10

Maes, Jan 50
Martens, Henrick 30
Melis, Jan 20
Mennen, Henrick Anthonis 12
Mennen, Huybert Anthonis -erfden.- 12
Mennen, Peter -erfden.- 1 1
Mennen, Peter Jan 21
Meyel, Henrick van 3
Moesdijck, Claes iioeffs van de 12
Mulder, Peter Dries 24

X au wen , :3ruyst en Pet er 25-26
\auwen, Peter -erfden.- 18
Nauwen, Jan Peter 16-21-25

Otterdijck, Aert Thonis v. 12
Otterdijck, Dirck Aerts van -de knd- 12
Otterdijck, Goert van 34
otterdijck, Goert Janss. van 13
Otterdijck, Jan van 5

Peters, I'rans Ceel o o
Peters, Wilbrord °0-°ö
Porters, Dirck -de erfgen.- 19-20



Reest, Heter Jans. van 
Reyennens alias Vos, Dirck 
Heyrien, Goessen 
Reyntkens, Henrick 
Roeffs, lleylen 
Roeffs, Roet

blz. 6-18 
20 
4
15
30
12

Scalvogels, Joachim
Sceepsel, Maes van jo
Scepers, Marten ^2
Smits, Costiaen Goert 2
Smolders, Gelis g
Smolders, Gelis Joest 25
Snijders, Merchelis Janss. Jan 29
Snijers, Heter 28
Snijers, Peter 'Villem 28-33
Snijers, ii'illem 20
Son, Jan van 15
Stricken, Henrick Jan 12-30
Switten, Dirck Jacob 13-29

Teuwens, Henrick 28
Thomass», Jan 15
Thonis, Heter 10
frypmakers, Gerrit 32

Verbraeken, Aert 18
Verbraeken, Jacop Aerts 16—20
Verdiesseldonck, Mr. Jan 10
Verdiesseldonck, Jacob 10
Verheese, Heter fhoniss. 10-20-28
Verheynseldonck, Aert 26
Verhoeven, Jan Joest 13
Verheynseldonck, Gevardt Aerts 26
Verhoubraken, /vnthonis Joesten 31
Verlijnden, Joost 9 
Verrijt, .Vnthonis Janss.
Verrijt, Jacop
Verrijt, Jan 11-34
Verrijt, Mathijs 1 
Verrijt, i’eter Joesten 
Verrijt, Thonis
Verscueren, Ghevaert Aert *2 
Verscueren, Heter Aerts
Vervoert, Aert 1-11
Verweyen, Uonaventura - de erfgen.- 13-17-2 -
Vos, Dirck iieyenens alias f 
Vreynsen, Roeftr ■ l9-',0-‘5l Vrients, Joest

18
19

•'ater, Dries Henricks v.d.
Wagemakers, Joest Henrick 
'.Verdingen, Barth.s beters van 
Wevers, '.ïillem 
Willeken, Met 
Willems, ‘.Villem
Winckel, Dirck Joost en van den 
Winckel, Joost v.d.
Wit, .Vnthonis de 
Wouters, Dyrck 
Wreynsen, Henric 
Wreynsen, Roeff 19

30
30
10-20
28
10
30
32‘
30
34
28-30
30



Ysermans, Peter Jan blz« 29
Ysbouts, Ysbout Mercelis 19
Zeylberch, Jan Andries v.d. 2-10

/





KlaPP®r °P toponiemen.

Aa iAa van Asten en Vlierden, de 
Aastappen, op
Affterbosch,.  groese op + erfweg  

Beeck, die
Beecke, huis etc. op die 
Bleeck, beempt omtrent den 
Bocht, weiveld den 
Boegart, cijnsgoed den 
Boeschot, huis op 
Bos(ch), huis, land enz. a.d.
Braecken, land die 
Breemecker, den 
Broeck, het gemeyn 
Bussel,, het goed van

Camp in de V.'olsberch, de 
Colck, land den
Craeyenstart (Ureyestart) , velt etc. den
Creyen - goed, veld met groese int
Crommenecker, den
Cruysbeempt, den
Cuelbeempt bij de Aa, den
Cuylecker, den

blz. 2-5-10-11-19-28-31-33.11
I-16-31
2
II-13 
13
30
18
34
21
3-25-26-27-29
4-10 
25-26 
21
30-31
9
13
18-23
7
26
23
10
18-34

34

Diesdonck (Uiesseldonck) , huis-hoeve-land op 
Dorp, huis int 
Dries, den
Dijck, huis en land aan den

2-10-11-14-31-32-33
21
23
7-11-12-15-24-26-31

Ecker, den halven groten 
Ecker, den hoegen 
Eckerken, het cleyn 
Eept, groese de 
Ekelcamp, land den 
Eert, den nyen 
Erfweg, een 
Eeussel, het
Eersels in werdinhen, stuk 
Eussel, het hoge 
Euselken, het cleyn 
Eyndelbeempt, groese den
üeraeynt, de (Asten)
Uaeseldonck, de
llaegelcruys, akker den ïlencxt bij t. 
Uaeverlant, dat 
halfecker, den 
•lalfecuer tot «Jmel, den 
•leesterbeeck, denïlencxt bij 11 hagelcruys, akker den
UeyveldHoeff, die 
Iloeffken, een 
Hoeycamp, den (halven)
Hofstadt, daer 't huis en de scop opstaet 
llofstat, land die 
Horst, die
Iloubraken, hoeve tot

23
20
10
25-26
10
23
30
27-30
10
10-23
10
5—34
1-2-3-5-6-7-9-10-11-13-13

15-19-27
12
33 
18
34 
26 
12 O
23
IS
4-23
23
25-26
12
29-31



I

Kerkpad, de blz • 1
Koestraat, de 12
Laarbroeck, het 6-12-16-20Loe, erfenis den 18
Loverbosch, land op 28-33Loverboschweg, de gemeyn 19-28-33
Misthoff, den halven 23Moeien, huis omtrent die 4
Moelenynde, huis aen die 15
Molendonck, den 11
Neerencamp, land den 10-23
Nulant, land op 31
Omel, huis of land tot 3-4-6-7-8-11-1:
Onstaeden, groese tot 10
Ossencamp, beempt den 25-26
Ostaden, land op 17
Pad, Ommelse 7
Pas, groese die 4-8
Plomp, groese die 12
^uickstraet, de 10-20-23
Raeyecker, land den 31
Rosendael, het 25-26
Royencamp, den 27
Ryken ecker, den 23
Scilmeer, huis enz. de 9
Stegen, campke en beempt in de 21
Stegen, huis in de 3-4-19-32
Stockecker, den 26
Strepen, de halve 23
Spleet, groese die 5-11
Sporckt, akker in die 1-7-12-25-26
Veltken, het ront 10
Venncke, land het 20
Vlaes, land die 10
Voersseldonck, huis etc. aan 1-6-7-10-11-17
Voert, die 23
Voertacker, den 25-26
Voorden beempt, den 31
Vorck, groese in die 13
Voshoelen, huis enz. aan 5
Vuytbanck, land den 18
Waterlaet, de gemeyn 30
'.Vapenbraeck, land die 20
V/illich stuck, land het 25-26
Wolsberchv land in de 9-13-14-21
Wolsberch, land met de berch in de 13
'.Vollefsberch, huis in 28
V/olsberch, huis in de 5-9-14-19-20
ïtijacker, den 26
ïndgaet, den halven 23
Yndecker, den hoogen 26

Zaeyecker, land den 2





Asten R 66

Van dit Schepenprotokol der gemeente Asten,bevattend akten 
uit de jaren 1 573,1574 en een akte uit 1579,is vooral het 
laatste gedeelte zwaar beschadigd.Door vocht zijn grote stuk
ken verteerd en verdwenen.
De transcripties van de akten zijn gemaakt door de heer 
A.F.N.van Asten in samenwerking met mevr.R.Wijnhof.
De vormgeving en uitgave geschiedde door het Streekarchiva
riaat Peelland.

Deume/Asten sept.1990.

Asten R 66a
Wegens haar geringe omvang (slechts 9 folio's) volgt in deze 
band ook nog een transcriptie van Asten R 66a;te vinden op bid. 
72 t/m 8 6.
In de akten worden alleen dagen en maanden als datering genoemd, 
een jaartal Ontbreekt.
Gezien het noemen van Lenart sGrooten,Goort Willems en Henrick 
Bathen als schepenen zal het zeker 1575,1576 of 1577 zijn.
Op een inliggend blaadje bij folio 24 van schepenprotocol R 63 
staat een gedateerde akte van 3 feb.1576 waarin Henrick Baten 
en Goort Willems als schepenen van Asten worden genoemd.
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Protocolle oft ....
schepen protolcol.

van brieven der heerlicheyt 
van Asten beghinnende 
den 3de juli Anno 
1573 eyndende 6 juli 1575

fol.1.
Actum den 3de juli 1573 

Lambert Daniel Emontss.legittime et hereditarie vendidit Daniel- 
en sijnen zoon huys hoff ende hofstadt gelegen inne dye prochie 
van Asten u.1. et u.ff.dye gemeyne straet a.1.Joost Joost Da
nielss. a. ff .Andryes Henrick Theuwenss. cum ..... Item alnoch een
stucxken lants u.1 .Dirck Wouter Loyenss.a.l.et u.ff.erfgenaemen 
Bonaventura van der Weyden a.ff.Willem Verrijt ut dicebat 
loss ende vrij vuytgenoemen den ongesetten commer van den dorpe 
metten chijnsen van den gronde met noch seven malder rogs daerop 
jaerlyks in staende ende dye voirsr.vercooper heeft helmelinge 
vertegen etc.gelovende super se et omnia,habita et habitanda 
e c* prout in debita et meliori forma.
Testes Dirck Jan Pranckenss. ende Ghoirt Willem Ghoirss.scepenen.

fol.l.vo.

Daniel Lambert Danielss.leg(etime) et hereditarie vendidit Lam- 
berden sijnen vader eenen jaerlicken ende erfelijcke chijns van sess 
karolus gulden jaerlycks verschijnende op Lichtmisse ende sall 
yerstmaele verschijnen Lichtmisse naestcomende van ende vuyt den
erffenisse in den voirsr.brieven getranspor....
Item alnoch tot meerdere stercken ende seeckerheyt van ende vuyt 
huys hoff ende hofstadt metten erffenisse daerbij ende aenghelegen 
in den prochien van Asten ter plaetssen genoempt in de Wolleffs- 
bergen u.1.et u.ff.dye gemeyn straet a.1.Jan Marcelis Mathijssen 
a.ff.Jan Willem sVroeyen ut dicebant tsaemen
loss ende vrij vuytgenomen vier mudde rogs met noch XVIII st.ende 
den ongesetten commer ven den dorpe metten chijnsen van den gron
den ende dye voorsr.vercooper heeft helmelinge vertegen gelovende 
ut supra prout in meliori et fortissima forma.

ut supra et testes.
Accordeert den loss met hondert brabants gulden tstuck XX st.ge- 
reekent voer Korsmisae op te seggen als men Lichtmisse daeraae 
dye penningen cum arrestddys wilden lossen ofte leggen in forma meliori.
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fol. 2

Daniel Lambert Danielss.geloeft super se et sua omnia habita 
etc. Lamberden sijnen vader dye voersr.renthe van sess karolus 
gld.jaerlijks altijt te lossen ende inder erfelyckheyt aff te 
leggen soe wanneer dye voirsr.Lambert sijn vaeder offte Johanna 
des voirsr.Lamberts huysvrouwe sijnen moeder ennige nootroft tot 
hennen lijven daervan behoeven oft gebreck hebben in forma meli
ori
fol.2. ut supra et testes.
Daniel voirsr.geloift den voirsr.Lamberden sijnen vaeder ende Jo
hanna sijnder moeder henne leven lanck geduerende te verleenen in
ne het voorsr. sijne gecofte huysse wooningen soe dat sijnen vaeder 
ende moeder gelieven sall ende daertoe hem in alles gedienstelyck 
weessende in wassen ende vringen ende anderssins gelyck sijn vae
der ofte moeder van hem sullen begeeren ofte aensuecken ende 
hoeffinge tot pottasien tot sijnder gelieften te moegen haelen soe 
veele hij van doen hevet in forna.

fol.2, 2 vo Actum den 7 juli Ao 1573.
Andries van den Waeter legetime *et hereditarie vendidit Aernden 
van Brey tot behoeff van Elsken Aerat Ghielens dr.eenen jaerli- 
cken ende erffelicken chijnsen van XXXI st.ende een oirt jaerl. 
verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerstmael verschijnen nu 
Lichtmisse naestcomende van ende vuyt Harys hoff ende hofstad 
gelegen inne dye prochie van Asten inne dye Stegen u.l.Aernt van 
den Berge a.1. Michiel Aerat Ghyelenss.cum .... 
ende voirts streckende op te ghemeyn ....
als hij seyden loss ende vrij vuytgenoemen den chijns van den
gronden ende t ..... daervoer jaerlijcs men vuyt- gaende
ende dye voorsr.vercooper heeft helmelinge vertegen 
geloeft weerscap super se et sua omnia habita et habitanda. 
prout in etc. 
testes Ysbout ende Dirck.

fol. 2 vo ut supra et testes.
Accordeert den loss met vyff en twintichbrabants gulden tstuck 
XX st.gereekent goet gangbaer geit voer Kersmisse op (te) seggen 
als men Lichtmisse daernae dye penn.cum etc. wilden leggen, 
prout in debita forma.



fol. 2 vo Actum den 10 juli 1573 

Michiel Ghielis Roeffssoen legitime et her. opgedraegen ende 

oevergegeven Jannen Andriess.van den Zeylberch eenen jaerlicken 

erffpacht van eenen malder rogs den welcken hij inne coope ende 

opgedraechten vercregen heeft tegens Jacoppen Danielss.van Oir- 

schot gelyck allen tselven den originaelen grondtbrieff naerder 

ende breeder inne houdende ende vermellende is wesende de dato 

den .......

ende dye voorsr.vercooper heeft helmelinge vertegen opten voorsr. 

erffpacht tot behoeff de-s coopers voirsr .gelovende commer van 

sijnent wegen aff te doene prout in de'oita et meliori forma.

Testes Jan Thyelen ende Goirt Willem Goirtss.

fol. 2 vo ut supra et testes.

Jan Andryess.van den Seylberch voorsr.geloift superse et sua 

omnia habita et hab. Aernden Lucass.Verhyndert te gevenen als 

verbonden ende verreycten schulden,

nu Lichtmisse naestcomende dye somme van XXV (25) brabants gul

den ende twee malder rogs maete van Asten verclerende dye voirsr 

Jan dye voirsr.twee malder rogs nyet toecoemende ofte den voirsr 

Aerden te competerende van intrest, maer bekent recht nedrich 

schuldich te sijn ende geloift te betaele als voere .

Actum den .... july 1573.

Jan Joostenzn.van Houbraecken geloift super se et sua omnia ha

bita et habenda Dircken Mathijs S c l e c h t s s  te vesten een stuck 

lants gelegen inne dye prochie van Asten ontrent der kercken 

dwelck hij den voorsr.Dircken onlancx heeft vercoft.

Testes Dirck Francken .

fol.3. ut supra et testes.

Dirck voorsr.geloift den voorsr.Jannen voer ellick lopensaet 

teynden maet teynden geit dattet voorsr.stuck lants meet,vier 

ende twintich brabants gulden te gevene Lichtmisse naestcomende.



fol.3 Actum 4 sept. 1573.

Franchoys Aernt Colensoen legittime (verkoopt aan) et hereditarie 

vendidit Jannen Philipsoen van Helmont eenen jaerlicken ende 

erffelicken chijncx van sess karoius gld.tstuck twintich stuyvers 

gereeckent jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerst-

maell verscaijnen nu Lichtmisse naestcomende ---------------  ende

soe voerts alle tiaer aen voorsr.coopere ofte thoonderen des te- 

genwoirdi chs brieff s loss ende vrij van alle bee den^. 

te leveren ende te beTaelen van ende vuyt huys hoff ende hofstadt 

gelegen inne dye prochie van Asten inne het dorp u.1.Aernt Ver- 

schueren a.1.Dirck Henrick sJonckerss. streckende van der gemeyn- 

denstraeten opter ghemeynen wech.

Item alnoch vuyt een stuck erffs ge(legen) int Lielder groot on

trent II lopense u.1.Joost Hendrick sWaegemeeckerss.a.l.Dirc... i 

voirsr. u.ff.Aernt Vereynseldonck....

a.ff .erffgenaemen Willem sBruynenfenen)ut dicebat loss ende vrij • 

vuytgenomen den chijns van de gronden met noch een malder ro(gs) 

etc.,noch 33 gld.daervoer jaerlycs met recht vuytgaende ende dye 

voorsr.ver(coper) heeft helmelinge vertegen etc.gelovende etc. 

pro.... debita et fortissima forma testes ïs.... ende Jan Thielen

ut supra-et testes. 

Accordeert den loss met hondert Karoius gld.tstuck twintich st. 

gereeckent goet gangbaer coers geit voer Kersmisse op te seggen 

als men Lichtmisse d a e m a e  dye penn. cum arrestadys wilde lossen 

in forma etc.'

fol.3 vo u-t supra et testes.

Franchoys voorsr.geloift super se et sua omnia habita et habenda 

den voersr.Jannen te gievenen nu Lichtmisse naestcomende dye som

me van veertich brabants gulden metten pachte nae het hondert 

sesse.



fol.3 VO Actum 2 okt. 1573.

Op huyden den tweesten dach der maent van octobri inden jaere 

ons Heeren duysent vijff hondert drije ende tseventich soe hebben 

dye wettige kynderen Anthonis Mennen bij hem ende wijlen Heylkenen 

sijnder wettiger huysvrouwen te samen verweckt namelijck Hendrick 

ende Gherart present wesende ende Joost dye alste soon in den 

naeme van de drye onmondigen absent wesende compareerde voer 

schepenen ondergescs. begheerende van henne voorsr. alders ach- 

tergelaeten guederen te looten,welcke looten bij den Heer inne 

presentien van scepenen ende ter presentien van den voorsr.Joos- 

ten hennen alsten broeder als toesiendere van den onmondigen ab

sent wesenfle,hebben laeten werpen verclerende oyck dye voirsr. 

Joost hem in den naebescreven guederen nyet te competerende ende 

te vreden te .......

6.



fol.4

sijne ende ie alsoe in den (sersten is) jbe deele gevallen Hendri- 

cken Thonis Mennenss.een malder roggen ofte naerder reductien 

te betaelen met gelden aen Jannen Philipss.waeraff hij Pauwelssen 

sijnen broeder te goeden sall coemen jaerlycks vier stuyvers 

ten tweeden is Gherarden te deele gevallen 26 st.jaerl.aen Bart- 

holomeus van Doeren,ten derden is Pauwelssen te deele gevallen 

aen Pieteren Slaets jaerl.18 st.aen Meus van Doeren voorsr.jaerl! 

14 st.ende aen Jannen Philipss.van den voorsr.malder rogx jaerl.

4 st.ten vierden is Ermgarden ten deele gevallen 26 st.jaerl.aen 

Peter Sclaets ten vijfsten is Marijken te deele gevallen aen den 

voorsr.Peeter Sclaets jaerl.26 st.

Testes Ysbout Marceliss.ende Dirck Prancken.

fol.4 Actum den 17 juni 1573

Lenaert Jan sGrootenss.legittime et hereditarie vendidit (ver

koopt aan) Jannen Hendrick J a c o p s s . :

-een stuck beempt gelegen binnen der heerlicheyt Asten ter plaets- 

sen genoempt in dye Busselsche beempden u.l.Pfrans Peeterss.met

ten erffgenaemen Ghoirts Danielss.van Bussel a.1.erfgen.Daniel 

Sijmons, streckende van erffenisse Peeter sBelmeeckers opte gemey- 

nen Aa,ut dicebant loss ende vrij van allen commer ende dye voorsr. 

vercooper heeft helmelinge vertegen etc.

gelovende wese.... appr.super se et sua omnia prout et debita me

liori forma.Testes Dirck Prancken ende Jan Thyelen.

fol.4vo

Valentijn Severijnss.ende Anthonis sijnen wettich broeder legittime 

et hereditarie vendidit Andriessen Hendricxss.van den Waeter:

-een stuck lants gelegen aen de Steegen u.l.Michiel van de Cruys 

a.1.en u.ff.Anthonis Marten Ghielenzoon a.ff.den gemeynen wech 

-Item alnoch een stuck lants genoempt den Hencxacker u.l.Michiel

voorsr.a.l.Gerart .....  u.ff.den gemeynen wech a.ff.Hilleken Jje-

nart .....  ut dicebant ende dye voorsr.vercoopere hebben helme

linge vertegen etc.geloevende weerscap super se et omnia prout 

in debita forma.
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Venditores predicti legittime et heriditarie vendiderunt Antho- 

nissen Thomaess.van de Cruys,huys hoff ende hofstadt metten erffe

nisse daerby ende aen gelegen i^ne dye Steege streckende metten 

eenen eynde op te ghemeyn straet ende voirts rontomme tusschen er

ffenisse Michiels van den Cruys.Item alnoch een euselvelt daer om

trent gelegen u.1.et u.ff.Michiel voorsr.a.1.Henrick van Meydell 

a.ff.Ghijsberten van Huechten ut dicebant loss ende vrij vuytgenomen 

sess gld.jaerl.ten Bossche te leveren ende drye vaeten rogs jaerl. 

aenden vicarius often custer tot Asten ende drye potten wijns 

jaerl.op Paesschen der kercken tot Asten te leveren sPaesschens 

ende dye voorsr.vercoperen hebben helmelinge vertegen etc.gelo

vende daerenboven werscappen super se et omnia prout ende debita 

forma-

fèi 4 vo , 5 Actum den derden septembris Ao 1573.

Jacop Danielss.van Oirschot ende met hem Joost sijn broeder ende 

Jacop Joosten.ss., Verdijsteldonck sijn swaeger als gecoren momboirs 

ende toesienders der onmundige kynderen Jacops Danielss.van Oir

schot voorsr.bij hem ende wijlen Elijsabetten Joosten dochter Ver- 

dijsteldonck sijnder wettiger huysvrouwen saliger te saemen verweckt 

te wetene Daniel ende Yken

hebben eendrachelick ende gesamerderhant well wettelyck ende

erffelick vercoft opgedragen ende overgegeven Jannen Philips 

sBerckerss. een stuck erff soe groes ende heytvelt gelegen op dye 

Dysteldonck u.1.et u.f.neffen erffenisse des coopers voorsr.a.1. 

erfgen.Peters Verdijsteldonck cum etc. a.ff .Anthonis Thomaess.van 

den Cruys ut dicebant ende dye voorsr.vercooperen hebben helmeli

nge vertegen etc.gelovende werscappen loss ende vrij super se et 

omnia habita et hab.prout et debita forma.

f0l, 5 ut supra et testes.

Jan cooperen voirsr.geloift super se et sua omnia habita et habitanda 

Joosten ende Jacoppen momboiren van den onmundigen voirsr.hen en

de henne guederen ofte erffgenaemen altoes costeloes ende schae- 

deloes te halden van allen alslcx tsij schaeden oft lasten als hen 

eynichsins ten oirsaecken van de voirsr.momboirscappen mochte oe- 

vercoemen sonder argeliste.

fol. 4 vo ut supra et testes.
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Jacob van Oirschot voirsr.geloift Jannen synen zoon van egheenen 

sijnen crediteuren ofte schuldenaeren nyet te ontfangen ten sij 

dat hij den voirsr.Jannen sijnen zoon van tgheenen hij hem schul

dich is eerst ende voer all volnuecht ende welbetaelt sall heb

ben stellende daervoer den voirsr.Jannen deselven schulden inne 

handen .

fol. 5 vo , 6, 6 vo , 7 en 7 vo 22 sept.1573

Op huyden den twee en twintichsten (d)ach der maent van septem- 

bri in den jaere ons Heeren duysent vijff hondert drye ende tse- 

ventich soe sijn wij scepenen onder gescreven gecompareert ende 

erschenen in onse propere persoenen opten huijsse toebehoirende 

onssen ghenadige ende welgeboiren Heeren,Heeren Reijnharte gebo

ren tot Brederoden Heeren van Cloetingen der landen van Vossholl 

etc.gestaen binnen sijn ghenadiges heerlicheyt Asten alwaer ter 

selver tijt bij sijn ghenade present ende tegenwoirdich waeren dye 

welgeboiren Heeren,Heeren Balthasar geboiren Heeren tot Bredero

den etc.ende noch dye welgeboiren Joffrouwen Joffrouwe Anna ge

boiren tot Brederoden ende dye welgeboiren Joffrouwe Joffrouwe 

Adriana geboiren tot Brederode gesusteren beyde dochteren van on

ssen ghenoemde ende welgeboiren Heeren voirsr.met noch oyck dye 

eersaeme Heer Hendrick van Ruth vicarius der voirsr.heerlicheyt 

Asten met noch meer andere, hebbende ons ghenadige Heeren voirsr. 

ons scepenen oipenbaerlicken aldaer gethoont seeckere missyve 

off seyndtbrieff sijn ghen.toegeschickt ende onderteeckent bij den 

edelen ende erentsfesten Johan van Wytenhorst heeren van den 

Horst etc.wesende van den date den 17e septembris Anno 1573 bij 

den welcken oepentlicken bleeck dat ons ghen.Heeren voirsr.den 

voirsr .Heeren van der Horst als momboiren van sijn ghen.wettige 

kynderen bij sijn ghen.ende wijlen der edelen Ffrauwen Pfrauwe Mar- 

garieta van Doeren,Pfrauwe van Cloetingen etc.salinger gedachten 

te saemen verweckt,schriftelick heeft geinsumeert ende 'dan weethe 

gedaen als dat sijn ghen. van meyninge waer tegens dye voirsr. sijn 

ghen.kynderen als aengaende der chijnsguederen gelegen binnen der 

voirsr. sijn ghen.heerlicheyt Asten naeden landtrecht te erff deylen. 

-Bleeck oyck alnoch bij der voirsr .mis sy ven dat dye voirsr.

fol.5. ; ut supra et testes.
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Heer van der Horst alsulcx den edelen v. .. festen Godart Heer

tot Mijlendonck, Gho..... Kronenbroeck,Meyll etc.sijnen met mom-

boiren,van gelycken solden insinueren ende laeten weeten -ende 

oevermidts dye voirsr. momboirs nyettegestaende der voirsr.inthi- 

matien sich hebben gefrustreert ende geabsenteert ten gepresi- 

geerden daege te coemen omme deesse voirsr.deijlingen in effecte 

te volbrengen soe heeft sijn ghen.onssen scholtent ende ons sce

penen ondergescreven omme op huyden datum van deessen,dye lotinge 

ende deylinghe van den voirsr.guederen tusschen sijn ghen.ende sijn 

ghen. voirsr.kynderen in effecte te sien volbrengen gherequireert 

ende gherechtelyck doen inthimeren omme op huyden op ten voirsr. 

sijn ghen.huysse te coemen alwaer sijn ghen.ons alnoch heeft ge- 

thoent twee loeten inne de welcken stonden genoempt ende gescreven 

veele diverssche parchelen van erffenissen gelyck sijnen ghen. 

sulcx bij vier huyslieden daervan kennisse hebbende inne het ge- 

lycxte hen moegelyck sijnde van malcanderen in twee looten heeft 

doen stellen •'te ende omme dye voirsr. looten sonder ennige gunste 

faveur ofte simulatie rechtverdelyck te werpen, soe heeft sijn ghen. 

dye voirsr.twee loothen gelyck effen groot,thoe laeten fauwen 

ende ten bijweessen van den loffwerdigen persoonen boeven genoempt 

op eender taeffel geleeght alwaer dye voirsr.welgeboiren Joffrou

we Joffrouwe Anna geboiren tot Brederode sijn ghen.alste dochter, 

tot behoeff van haer ghen.ende haeren ghen.broeders ende susters 

ten versuecke van sijn -ghen.heeft getoegen een van den voirsr. 

twee looten genoempt het eerste loth met noch eenen kerffstock

daerbij liggende gelyck het houdt staende op voirsr.guederen bij 

tymmerluyen van malcanderen in twee porthien ofte deelen was ge

stelt welcken kerffstock was geteeckent met twee creppen ende het 

tweede loth metten anderen stock geteeckent met eender creppen, 

heeft getoegen tot behoeff ende ten versuecke van sijn ghen.dye 

welgeboiren Joffrouwen Joffrouwen Adriana geboiren tot Brederode 

sijn ghen.tweeste dochtere welcke voirsr.twee looten waeren inne- 

haldende ende stondt gescreven,aldus gelyck hyer nae volght lo- 

tighe tusschen mijnen ghenadighen ende welgheboiren heeren Heeren 

Reynharth gheboiren Heeren tot Brederoden Heeren van Cloetinghen 

der landen van Vosholl Rewich Astene etc.ter eenre ende sijnen 

wettighe kynderen bij sijn ghenaden ende wijlen der Edelerfrauwen
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frauwe Marghareta van Doernen frauwe van Cloetinghen etc.sali- 

gher ghedachten te saemen verweet ter andere sijde ende dat al- 

leenlyck van den gronden der chijns guederen gheleghen binnen der 

voirsr.sijn ghen.heerlicheyt Asten.

Het eerste loth.

In den eersten een erffenisse genoempt den wijer die sijde nae sten 

broeck gelegen, tselve tegens malcandere affgepaelt is lijndtrecht 

vuyt van den paell aff staende opte Cleyn Aa narden hoieckgraeve 

thoe liggende bij de bergen van der Vranden ende van daer stree- 

ckende opt ghemeyn broeck ende van der voirsr.cleynder Aa op te 

ghemeynte van Asten.

Item den middelsten grooten beempt achter het scloth.

Item een ackerken gelegen achter dye rueck genoempt opte rye. 

Item een ackerken genoempt Heyl van Os ackerken.

Item eenen acker genoempt dye Tffabbenbraecke naesten dorpe totten 

kerckwech thoe.

Item dye hellichte van den Heesse acker naest Onstaden.

Item den halven Root acker naest Soemeren all 

fol .8
voer ende achter effen breet.

Item den ha(lven) Knijnberch naest Soemeren.

Item den Eijndtacker naesten scloth.

Item dyen twee molen ackers.

Item den wyacker metten cleynen clootken.

Item den Laerbroecx acker.

Item den langhen acker aen dye Lochten.

Item den acker genoempt dye Bilsbraeck met noch eenen acker ge

noempt dye Craenenbraeck.

Item den Loeverbossacker naester scloth totten wech thoe.

Item dye halff vrande naest voirdeldonck soe heytvelt ende lant 

te lancx opgedeylt aen beyden eynden effen breet.

Lotinghe tusschen mijnen ghenadighen ende welgheboiren Heer etc.

prout latius in superori patet......

tweede loth.

In den eersten een erffenisse genoempt den wijer dye sijde naesten 

dyck streckende van den djjck opten pael staende op te cleyn Aa 

lyndtrecht vuyt nae der hoeckgraeve thoe liggende bij de berge van 

der Vranden ende van der cleynder Aa op te ghemeynte.hyer bij is 

geordineert ende gestelt allen het erffenisse oever den dijck
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lancx der voirsr.Aa liggende totten hoff thoe naest het dorp van 

Asten met noch eenen beempt liggende bij het scloth genoempt den 

Brandt totten grooten middelsten beempt thoe met alnoch het beemt- 

ken achter den voirsr.middelsten beempt ghelegen.

Item een stuck lants genoempt dye Wabbenbraeck naesten scloth 

toten kerckwech thoe.

Item het Doel-ackerken bij Gheeffken Sceepers.

Item den halven Heeseacker streckende van de kerckwech naeden 

beempden thoe dye sijde naesten scloth thoe.

Item den halven Rootacker naesten dorpe.

Item den Eyndtecker naest Onstaden.

Item eenen acker ghenoempt den Oiversnest 

Item den Cruysscker.

Item den Lochtenacker.

Item eenen acker genoempt den Endenpoell .

Item den Passacker metten cleynen clootken *

Item den Vrandtacker achter het dorpe dye Dirck van Hoechten t o e l t . 

fol.7 vo

Item den Loeverbossacker oever den wech naesten beempden.

Item dye halff vrande soe heytvelt ende landt te lancx opgedeylt 

aen beyde eynden effen breet naesten dorpe.

Aldus gedaen ten daege jaere maent ende ten bijweesen der loffwer- 

dige persoonen boeven g e n oempt,ende oyck ter presentie ende bij- 

weessen van ons scepenen der voirsr.heerlicheyt Asten naemelyck 

Ysbout Marchelis Ysboutss.,Lenaert sGrootenzoon,Dirck Jan Fran- 

ckenzn.,Dirck Thielenss. van Ruth, Jan Jan Thielenzn. ende Hans Pee

ter Nauwenzn.

fol.7 vo Actum et testes scabini ut supra.

Onssen ghenadige ende welgeboiren Heeren voirsr.heeft expresse- 

lick geprotesteert 'ende vercleertde midts dyen sijn ghe(noemde) 

brieven ende bescheeden gevlucht sijn buyten der voirsr.sijn ghen- 

(oemde) heerlicheyt Asten ende derhalven sijn ghen(ade) is onmoe- 

gelyck omme deselve cortelick te visiteren ofte consultatien daer- 

op te neemen omme verseeckert te weessen weder sijn gherechticheyt 

opte voirsr.guederen wijder solden strecken ofte nyet en soe sus- 

tineert ende protesteert sijnen ghen.well expresselick dat deesse 

voirsr.lotinge altijt sall weessen sonder prejuditie sijn ghen. 

ghoets recht •
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Scepenen der heerlicheyt Asten met consent van kerckmeesters en

de heyligeestmeesteren representerende alsoe het geheele corpus 

hebben well wettelick getransporteert opgedraegen ende midts 

eenen helmelingen daerop vertijden oevergegeven onssen ghenadigen 

ende welgeboiren Heeren Reynhart ut supra eenen vu^tfanck gelyck 

tselve affgeheympt ende met huysingen betijmmert is bij den voirsr. 

sijn ghen.erffenisse genoempt den wijer ende dat deur sunderlingen 

dienst ende vrienscappe dye sijn ghen(adige) ons bewesen heeft en

de noch daegelicx soe lancx soe meer bewijsende is^ghelovende alsoe 

wij scepenen voirsr.tvoirsr. vertijden opdraegen ende oevergeven 

altoes vast stedich ende van werden te halden sonder wederseggen 

ofte argelist prout in debita forma.

fol.8 ut supra et testes.

Onsse ghenadighe ende welgeboiren Heeren Heeren Reynhart gheboi- 

ren Heeren tot Brederoede:o,Cloetinghen der landen van Vossholl 

Rewich Asten etc.heeft well wettelicken ende erffelicken vercoft 

opgedraegen ende midts eenen helmelinghe daerop vertijdende oever

gegeven Nicolaessen Deenen scholteth tot Asten,huys hoff ende 

hofstadt met allen, sijnen toebehoirten gelegen binnen der heerli

cheyt Asten ontrent der kercken metter eender z ijden beneffen den 

kerckhoff^ metten andere sijden beneffen erff enisse Joachims Bolle

ken, streckende van der gemeynder straeten op erffenisse Dirck 

sVossen..

Item alnoch een stuck lants dserontrent gelegen metter eender sij

den neffen erffenisse der vicarijen van Asten metter andere sijden 

ende den eenen eynde dye ghemeynen straeten ende metten anderen 

eynde streckende op erffenisse Peeters Haenen tot Soemerenfloss 

ende vrij vuytgen.drye vaeten rox daervoer jaerlicks vuytgaende. 

Ghelovende onsse ghenadiger ende welgeboiren Heere voirsr. 

t voirsr. vercoopen opdraegen oe vergeven ende vertijden euwelich 

vast stedich ende van werden te halden ende werscappen super se 

et sua omnia habita et hab.da prout in debita forma.

ita est Gort wylem Gortss.ende Jan Jan Thyelenss.

K.B„ Kronenbroek voorm.oud adell.h.in Kennemerland bij Alkmaar.

fol. 7 vo ut supra et testes.
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fol .8 vo Den vijftien apr.. ( = 1573)

Joncker Herman van Gherwen heeft midts eene helmelinge daerop 

vertijdende we 1 1  wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen en

de oevergegeven Heeren Ghoirden Horricx priester, eenen jaerlicken 

ende erffelicken chijns van twelff golden rijders het stuok voer 

vierentwintich brabants st.gereeckent jaerlicx verschijnende opten 

XlIIden dach der maent van meerte ende sall ijerstmael verschijnen 

opten derthienden dach der maent van meerte yerstnaestcomende en

de soe voerts alle jaer den voirsr.coopere oft thoonderen des 

tegenwoirdiche brieffs, schadtvrij bedevrij ende allen Heeren las

ten ende commeren vrij hoedanich dije genoempt mochten worden off 

weessen mochten tot ïïederweert te leveren van ende vuyt sijnder 

hoeven gelegen binnen der heerlicheyt Asten op Huesden met ellen 

haeren toebehoirten loss ende vrij vuyt gertoemen den chijns van den 

gronde'ende vijffentwintich gld. jaerlycks aan de erf f gen. Daniels 

van Hersell met noch seste halff boss mudden rogx ende derthien 

vaeten ten Bossche te leveren daervoer jaerlicks met recht vuyt- 

gaende als hij seijde.ghelovende deesse voirsr.vercoopere super se 

et sua omnia habita et hab.da tvoirsr.vercoopen opdraegen oever- 

geven ende vertijden euweliek vast stedich ende van werden te hal- 

den ende tvoirsr. onderpandt altyt goet ende welduegende genoech 

te halden ende te m a e cken als voerden erffchijncx voirsr. sonder 

argelyst met conditiën ende voirwaerden hyer toe gedaen datte 

voirsr. vercoopere ofte sijne nacoemelingen den voirsr.erffchijncx 

tallen tijden alst hen gelieven sall weder sullen moegen lossen 

quyten ende in der erffelicheyt affleggen met twee hondert der 

voirsr .rijder en goet gangbaer geit in twee termijnen ofte tefferis 

soe sulcx den vercooperen ofte sijn nacomelingen sal gelieven aff 

te leggen ende een halff jaer te voirens op te seggen als men 

opten XIII den dach van meerte d a e m a e  dye penningen metten ach- 

terstelligen pachten ingevalle daer ennige sijn leggen sall tsae- 

men tot ïïederweert te leveren sonder argelyst prout in debita 

et meliori forma.Testes Y s b olth ende Ghoirt Willemss.
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fol.9 Actum den sesten ......  Anno 1573

Willem Peeter Nauwenss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver- 

tijdende wel wettelicken ende erffelicken oevergegeven ende inne 

sijne plaetsee gestelt Hendricken Gieliss.van den Eynde inne al- 

sulcken coopmanscappen van guederen als deesse voirsr.vertijdene 

met Hendricken Aerntss.van den Eynde in coope ende opdrachte ver- 

creghen heeft tegens eenen genoempt Jan Philips sBerckerss.gelyck 

tselve inne scepene lettren der heerlicheyt voirsr.daerop genoemt 

breder begrepen staet wesende de datum den XVIe dach february 

Anno 15C negentsestich (1 569) .Ghelovende desse voirsr. vertijden 

tvoirsr.oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich ende van 

werden te halden ende commer van sijnentwegen aff te doenen,super 

se et sua omnia prout in debita et fortissima forma testes 

Ysbout Marchelis ende Dirck Francken.

fol. 9, 9 vo Actum den Xle decembris 1573

Mary Willems dr.Verhyndert Jenneken haer dochtere bij haer ende 

wijlen Jannen van Helmont saliger te saemen verweet ende Margareta 

Willems dr.Verhyndert tsaemen met henne momboiren bij hen daertoe 

vercoren ende hen van den Heer gherechtelick nae alder gewoonten 

gegeven,hebben wettelick ende erffelick midts helmelinge daerop 

verthijdende vercoft opgedraegen ende oevergegeven Anthonissen 

Y/illemss. Verhyndert hennen broeder allen alsulcke erff guederen 

als hen nae doot ende afflivicheyt van den voirsr.Wil lemen hennen 

vaedere ende Elysabetthen hender moeder

aenverstorven sijn egeen daervan vuytgescheyden in hoege in legen 

in diepen in drogen waer ende tot wat plaetsen men dye bevynden 

sall.Ghelovende super se et sua omnia habita et hab.da wyeders 

van hen commer van sijnent wegen aff te doene sonder argelyst. 

Testes Lenaert sGroten et Jan Peter Hauwen.
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fol. 9 vo , 10 ut ;supra et testes.

Anthonis Willemss.Verhyndert legittime et hereditarie vendidit 

Marijen Willems dr.Verhyndert sijne sustere naegelaten weduwe Jan 

van Helmont ende Jenneke haerder dochtere bij haer ende wijlen Jan

nen haeren man voirsr.te saemen verweet, eenen jaerlicken ende er- 

ffelicken pacht van eene malder roxs met noch eenen jaerlicken 

ende erffelicken chijncx van twee brabants gulden tstuck twintich 

st.gereeckent jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sall 

yerstmaell verschijnen van nu Lichtmisse naestcomende oever een 

jaer van ende vuyt huijs hoff ende hofstadt gelegen binnen der 

heerlicheyt Asten aent Laerbroeck u.l.dye rectoer van Sint Achten 

altaer a.l.Ghossen Joost Smolderss.u.ff.den gemeynen wech a.ff. 

het Laerbroeck.

Item noch vuyt een stuck beempts daeromtrent gelegen u.l.et u.ff. 

het Laerbroeck a.l.dye persoenschappen van Asten a.ff.Thomaes van 

Hoeff ut dicebat ende dye voirsr.vercooper heeft helmelinge ver- 

teden opten erff pacht ende erffchijnx voirsr. tot behoeff der coo- 

peren voirsr.Ghelovende super se et sua omnia habita et habida 

tvoirsr.vercopen opdraegen oevergegeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende dye voirsr.

onderpanden altijt goet ende waelduegende genoech te halden ende te 

maecken als voir den erfTpacht ende erffchijnx voirsr. sonder arge- 

liste met conditiën ende voirwaerden hyer toe gedaen datte voirsr. 

vercoopere den erff pacht ende erffchijncx voirsr. tallen tijden sall 

moegen lossen ende quigten met tzestich brabants gulden tstuck 

twentich st.gereeckent goet gangbaer geit voer Korsmisse op te 

seggen als men Lichtmisse daernae dye penningen cum arrestadys 

si que (sunt) wil'de leggen.prout in debita et meliori forma. 

fol. 10 ut supra et testes.

Anthonis Willemss.Verhyndert voirsr.legittime et hereditarie ven

didit Margareta sijnder sustere eenen jaerlicken ende erffelicken 

chijncx van drye gulden ende vijfthien st.jaerlicx verschijnende op 

Lichtmisdach ende sall yerstmaell verschijnen nu Lichtmisse naest

comende van ende vuyt huijs,hoff etc,.',prout latus in supernori epi- 

stola pater et potest redune e idem ut supra prout in debita forma 

fol. 10 ut supra et testes.

Anthonis voirsr.geloift Margareten sijnder sustere voirsr.deesse 
voirsr.renthe te lossen ende in de erffelicheyt aff te leggen den 
yersten Lichtmisse, daernae soe wanneer sij sall sijn gecomen tot 
houwelicken ofte echten staet.
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fol.10 vo ♦

Anthonis Jan Lucass.als man ende wettich momboir van Mechtelden 

Laureyns Verhoeven dochter sijnder wettlger huysvrouwe voer dye 

een hellicht,Aernt,Jan ende Ma rijk en onmundige kynderen van wijlen 

Pranssen Aernt Emontss.bij hem ende die voirsr.Mechtelden te sae- 

men verweet met henne momboirs bij hen daertoe vercooren ende hen 

van den Heer gerichtelick nae alder gewoonten gegeven ende oyck 

mee de vuyt crachte van ottroljen ons Gen. Heer des Keyserlicke Ma

jesteit eertijden daerop verleent ende alnoch vuyt crachte van 

volrgaende singulaire conden daerop geleyt innehaldende onder 

meer andere als datte naebescreven guederen voer de onmundige bee- 

ter oirbaerlicker ende prouffijtelicker sijn vercoft dan langher 

gehalden ende dat oevermidts diverssche redenen in den voirsr. 

condtbrieff begrepen staende voer danw der hellicht legettime et 

hereditarie vendiderunt Dircken Wouter Loyen een stuck beempts 

gelegen inne der prochien van Asten ter steden genoempt inne dye 

Haseldonck u.l.Jan Maes Daniel ss.a .1. erf f gen. Mathijs Bruy stens 

streckende van erffenisse Nicolaes Mathijs Sclechtss.c.s.opte Aa 

ut dicebat loss ende vrij vuytgenoeme den chijncx van den gronde en

de dye voirsr.vercoperen hebben helmelinge verteden opten voirsr. 

beempt mede gelovende super se et omnia habita et habinda tvoirsr. 

vercopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick vast ende 

stedich te hal den ende tselve te vrijen ende te weeren loss ende 

vrij vuytgenomen ut supra ende alnoch tot meerder sterekenisse ende 

seeckerheyt omme den voirsr.coopere Feil te bewaeren,soe is alnoch 

voer ons scepenen gecompareert Pfrans Marchelis Peeterss.ghelo- 

vende ende hem sterckmaeckende voer de voirsr.onmundigen dat de

selve veste altijt vast stedich ende van werden sall worden gehal

den sonder ennich wederseggen da ervoer sijnen persoen ende alle

sijne guederen hebbende ende vercrijgende verbijnende sonder arge

lyst prout in debita et meliori forma( testes Jan Thielen ende 

Ghoirt Wlllemss.

fol. 11 » vo ut supra et testes.

Anthonis Jan Luycass.voirsr.gheloift super se et omnia habita 

et ha.da.den voirsr.Pranssen Marchelis Peeterss.van der geloiften 

bij hem inden voirsr.brieff voer de voirsr. onmundige gedaen coste- 

loes ende schaedeloes te indempneren sonder argeliste.
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fol.11 ut supra et testes

Anthonis Jan Luycass.als man ende wettich momboir van Mechtel- 

den sijnder wettigen huysvrouwen voer dye hellicht,

Aernt,Jan ende Marijken onmundige kyndere van wijlen Franssen 

Aernt Emonts bij hem ende der voirsr.Mechtelden te saemen ver

weet met hennen momboiren bij hen daertoe vercoren ende hen van 

den Heer gerichtelick nae alder gewoonten gegeven ende oyck mee- 

de vuyt crachte ut in superiori,voer dander hellicht legitime et 

hereditarie vendiderunt Dircken Mathijs Sclechtss ( = Slechts):

-een stuexken lants gelegen inder prochien van Asten u.l.Jan 

Joostens van Houbraecken a.1.erffenisse des rectoirs van Onser 

Liever Vrouwen altaer u.ff.et a.ff.dye ghemeynen wegen ut dice- 

bant.

los ende vrij ende dye voirsr. vercooperen hebben helmelinge ver- 

teden etc.gelovende werscappe super se et omnia in debita forma.

fol.11,11vo ut supra et testes

Dirck Mathijs Sclechtss. voirsr .heef t midts eenen helmelinge ver

tijden opgedraegen ende oevergegeven den voirsr.vercooperen eenen 

jaerlicken ende erffelicken chijncx van vijff ende twentich st. 

jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach,welcken voirsr. erff chijncx 

Lysbet ende Mechtelt wettige dochteren Dircx Sclechtss.eertijden 

inne coope vercregen hebben tegens Aernden Peeter Emontss.Ver- 

weyen ende sijnen vaeder,blijckende bij scepenen letteren dew dorps 

voirsr.daerop gemaect tselve naerder ende breder inne haldende, 

wesende de dato duysent vijff hondert sess ende dertich den ses- 

ten februarij,ghelovende dye voirsr.vercooperen tvoirsr.vercoo

pen ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te hal

den super se et omnia prout in debita forma.

fol.11vo Actum 30 decembris 1573

Peeter Reynder Janss.affgaende sijn tochte,Thomaes Peeters voirsr. 

soon ende Anthonis Goirtss.van Bussel als man ende wettich mom- 

boire van Anna Peeters voirsr. dochtere sijnder wettigere huysvrou

wen ende dye voirsr.Thomaes ende Anthonis mede gelovende ende 

hen sterekmakende voer Willemen Peeterss.hennen broeder absent 

ende onmundich weeeende aengaende d erffelicheyt hebben wettelick 

ende erffelick vercoft opgedraegen ende midts helmelingen daer

op vertijdende oevergegeven Joosten Ghoirtss.van Bussel eenen
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jaerlicken ende erffelicken chijncx van vijfthien brabants gulden 

tstuek twintich stuyvers ghereeckent jaerlicx verschijnende op 

Lichtmisdach ende sall yerstmaelle verschijnen nu Lichtmisse naest- 

comende ende soe voerts alle jaeren den voirsr.coopere ofte thoon- 

deren des tegenwoirdichs brieff s, schadtvrij ende beedevrij te le

veren ende te betalen van ende vuyt:

-eender hoeven gelegen inne dye prochie van Asten ontrent den 

Dijck ghenoempt dye hoeve te Bussell u.1.Frans Frans Peeterss.cum 

pluribus a.l.dye ghemeyn beeck u.ff.dye ghemeynt a.ff.dye ghemey- 

nen Aa,ut dicebant.

Ghelovende dye vmirsr.vercooperen inder qualiteyt als boeven su

per se et omnia habita et habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen 

oevergeven ende vertijde euwelick vast stedich ende van werden te 

halden ende tvoirsr. onderpandt altijt goet ende waelduegende ge- 

noech te halden ende te maecken als voer den erffchijncx voirsr. 

sonder argelist.Onder conditiën nochtans hyertoe gedaen dat sij 

vercoperen ofte henne naecomelingen den voirsr. erffchijncx altijt 

weder sullen moegen lossen quijten ende inder erffelicheyt afflee- 

gen met twee hondert ende vijftich der voirsr.gld.voer Kersmisse 

op te seggen als men Lichtmisse daernae dye penn.cum arrest adys 

sique sunt verb.lossen prout in debita et meliori forma.

Testes Ysbout Marcheliss.ende Dirck Jan Franckenss.

fol.12 ut supra et testes

Dye vercoperen voirsr.ende inder qualiteyt als boven hebben wet- 

telick ende erffelick vercoft opgedraegen ende midts eenen hel- 

melinge daerop vertijden oevergegeven Dircken Ghoirtss.van Bussell 

eenen Jaerlicken ende erff elicken chijncx van sess ende dertich 

brabants gld.tstuek twintich st.gereeckent jaerlicx verschijnende 

op Lichtmisdach ende sall yerstmael 1 verschijnen nu Lichtmisse naest 

comende ende soe voerts alle jaere etc.prout latius in superiori 

ende conditiën nochtans hyertoe gedaen dat sij vercoperen ofte 

henne naecomelingen den voirsr.erffchijncx altijt weder sullen moe

gen lossen quyten ende inder erffelicheyt affleggen met sess hon

dert der voirsr.gld.ofte ten drye termynen telkens met twee hon

dert gld.altoes inne mindernisse des chijncx ende der voirsr. 

hooftsomme voir Kersmisse op te seggen ut supra et in meliori 

forma.
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Joest Goert Danielss.den ouden ende Prans sijn broeder bekennen 

datse op dese rente sijn vernoecht ende betaelt elcker 100 gld. 

den 20e februari 157--.

Testes Mathijs Philips ende Peter Belmekers. 

fol.12vo Actum .....

Joost Willem Danielss.geloift super se et omnia .... habita et 

habitanda,Peeteren Reynder Janss.ende Berthouden Ghieliss.van 

Kessel costeloes ende schadeloes te indempneren van alsulcken 

procuratie als sij op huyden datum van desen den voirsr.Joosten 

hebben gegeven daervoer sijnen persoenen ende guederen verbyndende. 

Testes Ysbout et Goirt et Dirck.

fol.12vo Actum den 8ste januari 1573 (=1574)

Hendrick Gorneliss.van den Eynde heeft midts eenen helmelinge 

daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedrae

gen ende oevergegeven Jannen Thielen Schootmannss.:

-huys,hoff ende hofstadt cum suis,gelegen binnen der heerlicheyt 

Asten tot Omell u.l.dye ghemeyn straet ende Peter Dryess.a.1.Jan 

Verrijt u.ff.Anthonis Verrijt a.ff.den Bosscher pat ut dicebat, 

loss ende vrij vuytgenomen den chijncx van den gronde ende thyen 

vaeten erffrogx ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua 

omnia habita et habitanda tvoirsr.vercooperen opdraegen oeverge

ven ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te hal

den ende werscappen prout in debita et meliori forma.

Testes Jan Thielen ende Goirt Willemss.

fol.12vo

Dye voirsr.cooperen geloift super se et sua omnia habita et hab. 

den voirsr.vercooperen te ghevene van nu Lichtmisse naestcomende 

oever een jaer dye somme van hondert en sess karols gld.

- deze laatste alinea was doorgehaald. -

fol.12vo,13

Jan Thomaes Heynen heeft midts helmelinge daerop vertijdende well 

wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oevergegeven 

Hendricken Corneliss.van den Eynde eenen jaerlicke ende erffeli- 

cke pacht van twee mudden roggen mate van Soemeren jaerlicken

f o l . 12
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verschijnende op Onser Vrouwen Lichtmisdach van ende vuyt seeckere 

onderpanden gelegen binnen den dorpe van Lyerop gelyck tselve in

ne dye scepenen brieven der stadt van Helmont daerop ghemaect, 

breeder begrepen Staete

weesende de dato duysent vier. hondert twee ende tseventich den 

eersten dach in februario ende dye voersr.vercooper heeft helme- 

linge vertegen opten voirsr.erffpacht ende op alle scepenen let

teren daervan sijnde ende ghelovende super se et sua omnia habita 

et habitanda etc.ende commer van sijnentwegen aff te doene

Actum et supra.

fol.13

Ghyelis Peeterss.van Houbraecken heeft midts helmelinge daerop 

vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Jannen Joostenzoon van Houbraecken het derde gedeel

te van huys,hoff ende hofstadt metten omliggende parcheelen daer 

toebehoirende gelegen binnen der heerlicheyt Asten in den Wolffs- 

berch ende daer ontrent in der vuegen ende getyckerwijs tselve den 

voirsr.vercoopere bij scheydinge ende erffdeylinge van den guede- 

ren wijlen Jans van Hoeck ende sijnder huysvrouwen saliger te dee- 

len gevallen is,ghelovende deesse voirsr.vercoopere super se et 

sua omnia habita et habitanda tvoirsr.vercoperen opdraegen oever

geven ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te hal

den ende commer van sijnentwegen aff te doene prout in debita et 

meliori forma.

Testes Ysbout en Dirck Francken.

fol. 1 3 vo ut supra et testes

Prans Jan Hoebenss.heeft midts eenen helmelinge daerop vertijden

de well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oever

gegeven Mathijss.Thijs Corneliss.dye hellicht van eender hoeven ge

legen binnen der heerlicheyt Asten,Doerren ende Vlyerden tsaemen 

met allen den erffenisse daertoe behoirende ghelovende daerop su

per se et sua omnia habita etc.tvoirsr.vercopenen opdraegen oever- 

geven ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te hal

den ende tselve te vrijen ende te weren loss ende vrij vuytgenomen 

den chijncx van den gronde met noch dye hellicht van vier mudden 

roggen ende een vaet ende dye hellicht van negen kar.gld.prout 

in debita et meliori forma.
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fol. 1 3 vo ut supra et testes.

Anthonis Joostenss.van Houbraecken heeft inne erffmangelinge 

well wettelick ende erffelick opgedraegen ende oevergegeven Jan

nen van Oirschot eenen beempt gelegen binnen der heerlicheyt As

ten int Root u.1.Anthonis Willemss.van Diesdonck a.1.Prans Colen 

u.ff.dye Aa a.ff.Ghoirt Willem Ghoirtss.ut dicebat ende dye 

voirsr.Anthonis heeft helmelinge vertegen opten voirsr.beempt 

tot behoeff Jans voirsr.ghelovende super se et sua omnia habita 

et habitanda tvoirsr.opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende tselve te vrijen ende 

te weren loss ende vrij vuytgenoemen den chijncx ven den gronden 

ende sess gld.jaerlicks daer met recht vuyt gaende,prout in de

bita forma.

fol. 1 3 v o , 1 4  ut supra et testes.

Jan van Oirschot heeft inne erfmangelingen well wettelick ende

erffelick opgedraegen ende inne erffmangelinge oevergegeven An-

thonissen Joostenss.van Houbraecken een stuck erffs,groesse ende

lant gelegen binnen der heerlicheyt Asten int Lielder u.1.Jan

Jan Thielenss. a.l.erfgenaemen Mathijs Bruystens u.ff.Dirck Yser- 
C*>

mans a.ff .Fransv-ut dicebat ende dye voirsr.Jan heeft helmelinge 

vertegen opten voirsr.stuek erffs tot behoeff Anthonis voirsr. 

Ghelovende super se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr.op

draegen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich ende van 

werden te halden ende tselve te vrijen ende te weren loss ende vrij 

vuytgenoemen den chijncx van de gronden prout in debita et meliori 

forma.

fol.14 ut supra et testes.

Anthonis Joostenss.van Houbraecken heeft inne erffmangelinge 

well wettelick ende erffelick opgedraegen ende oevergegeven Jan

nen sijnen broeder een stuck groessen gelegen binnen der heerlic-~ 

heyt Asten,in den Wappert u.l.Pauwels Marchelyss.van den Eynde 

a.1.Henrick Marten Chelensoen streckende met beyden eynden op 

erffenisse des voirsr.Jans ut dicebat ende dye voirsr.Anthonis 

heeft helmelinge vertegen opt voirsr.stuck groessen tot behoeff 

Jans voirsr.ghelovende super se et sua omnia habita et habitanda 

tvoirsr.opdragen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich 

ende van werden te halden ende tselve te vrijen ende te weren
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loss ende vrij vuytgenoemen den chijncx van den gronde ende vier 

gld.daer jaerlicks met recht vuytgaende prout in forma.

fol.14vo ut supra et testes.

Jan Joosten van Houbraecken heeft in erffmanghelinge well wette

lick ende erffelick opgedraegen ende oevergegeven Anthonissen sij- 

nen broeder een stuck groessen gelegen binnen der heerlicheyt As

ten int Root u.1.erffgen.Bonaventuraren van der Weyden a.l.den 

Snijerscamp u.ff.Jan Maes Danielss. a.ff.Jan Willem Snljerss.ut di- 

cebat ende dye voirsr.Jan heeft helmelinge vertegen opt voirsr. 

stuck groessen tot behoeff Anthonis voirsr.ghelovende super se 

et sua omnia habita et habitanda tvoirsr.opdraegen oevergeven en

de vertijden euwelick vast stedich ende van werden te halden ende 

tselve te vrijen ende te weren loss ende vrij vuytgenoemen den 

chijncx van de gronden met noch thyen st.jaerlicx aen de kerck 

van Asten ende alsulcke wegen als daer met recht oever gewecjft 

sijn.prout in debita forma.

fol.14vo Actum 19 januari 1573 (=1574)

Aernt Dirck Lambertss.heeft midts eenen helmelinge daerop vertij- 

dende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oe

vergegeven Jannen Janss.van den Ghoer een stuck lants gelegen in 

den prochien van Asten,in de Kolck u.1.Hendrick Corneliss.van den 

Eynde a.1.Anthonis Gheritss.van den Ghoer streckende van de ghe- 

meynt op erffenisse der erfgen.Joost Joostenss.Verhoeven ut dice- 

bat ghelovende deesse voirsr.vercoopere super se et sua omnia ha

bita et habitanda tvoirsr.vercopenen opdraegen ende vertijden eu

welick vast stedich ende van werden te halden ende tselve te vrij

en ende te weren loss ende vrij vuytgen.een mud rox jaerlicxs aen 

den kynderen van den Vorst prout in forma.

Testes Jan Peter Nauwenss. ende Lenart sGrooten.

fol.14vo Actum 1 februari 1573 (=1574)

Emptor predictus hevet tvoirsr.stuck lants weder midts eenen hel

melinge daerop vertijdende wettelick ende erffelick vercoft opge

draegen ende oevergegeven Mathijss.Peeter Mennenss.,gelovende 

werscappen super se et sua etc.,loss ende vrij vuytgenomen een

mud rox jaerlics prout in fortissima forma.
Testes Dirck Francken en Jan Thielen.
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fol.15 ut supra et testes.

Jan Joostenss.van Houbraecken heeft midts enen helmelinge daerop 

vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen en

de oevergegeven Dircken Mathijs Sclechtss.een stucxken lants ge

legen binnen der heerlicheyt Asten u.1.dye cooper voirsr.a.1.dye 

rectoer van Onser Liever Vrouwen altaer,streckende met beyden 

eynden opte gemeynen wege ut dicebat,ghelovende dye voirsr.ver- 

coopere super se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr.ver

coopen opdraegen oevergeven ende vertijde euwelick vast stedich 

ende van werden te halden loss ende vrij sonder argelijste prout 

in debita forma.

Testes Dirck Francken ende Jan Thielen.

fol.15 ut supra et testes.

Jan Joostenss.van Houbraecken heeft midts eenen helmelinge daerop 

vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen en

de oevergegeven Jannen Thomaes Danielss.een stucxken groessen ge

legen binnen der heerlicheyt Asten ontrent den Snijerscamp u.1.An

thonis Joostenss.van Houbraecken a.l.Aernt Dircxss.Verschueren 

u.ff.Frans Colen a.ff.dye coper ut dicebat,ghelovende dye voirsr. 

vercoopere super se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr.ver

coopen opdraeghen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich 

ende van werden te halden ende tselve te vrijen ende te weren loss 

ende vrij vuytgen.twee wegen daeroever gaende,prout in debita forma

fol.15vo ut supra et testes.

Hendrick Aerntss.van den Eynde heeft midts eenen helmelinge daer

op vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen 

ende oevergegeven Ghielissen Jacopss.van den Cruijs een stuck 

lants ghelegen binnen der heerlicheyt Asten ontrent den Laerbroeck 

u.l.Michiel Gherart Gortss.a.l.Michiel van den Cruys u.ff.dye ver- 

coper a.ff.den ghemeynen wech ut dicebat ghelovende dye voirsr. 

vercoopere super se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr.ver

coopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich 

ende te weren loss ende vrij vuytgen.veerthien vaeten roxs jaer- 

licx aen de erffgenamen Jan Colen metten chijncx van den gronde 

prout in debita forma.
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fol.15vo ut supra et testes.

Dye voirsr.vercoopere gheloift super se et sua omnia habita et 

hada.den voirsr.vercoopere dat hij dye voirsr.veerthien vaeten 

roxs in den voirsr.brieff begrepen jaerlicx alsoe sall betaelen 

ofte in de erffelicheyt alsoe affleggen datter dye voirsr.ver

coopere sijne guederen ende naecomelingen nu ende ten euwegen 

daegen aff ontgelast sullen sijn ende blijven sonder argelyste 

prout in debita et meliori forma.

fol.15vo,15a ut supra et testes.

Hendrick Aerntss.van den Eynde heeft midts eenen helmelinge daer

op vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen 

ende oevergegeven Ghielissen Jacopss.van den Cruys eenen Jaerli- 

cken ende erff elicken pacht van acht vaeten roxs wesende het 

derde gedeelte van eenen brieff van twee mudden roxs jaerlicx 

verschijnende op Lichtmisdach van ende vuyt een stuck erffs,groe

se ende lant gelegen binnen der heerlicheyt Asten ter plaetssen 

genoempt Houbraken u.l.Katharijnen naegelaten weduwe Marcelis van 

Hoebraken ende haere kynderen ende den kynderen Henricx van Hou

braken a.1.Jacop Yewenss.van Houbraken gelijck dat inne opene 

brieven der stadt van Schertogenbossche daerop gemaect naerder 

ende breeder begrepen staet,wesende de dato den lesten dach van 

februario anno duysent vierhondert twee entsestich,ghelovende 

dye voirsr.vercooper super se et sua omnia habita et habitanda 

tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende commer van sijnentwe

gen aff te doene,in forma meliori.

fol.15a ut supra testes.

Jan Thomaes Heynen heeft midts eenen helmelinge daerop vertijden

de well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oever

gegeven Jannen Thomaes Ysboutss.een stuck lants gelegen binnen 

der heerlicheyt Asten genoempt den Halfacker u.1.erffgen.Mathijs 

sGrooten a.1.et u.ff.Hendrick Cornelis van den Eynde a.ff.Antho

nis Verrijt Janss.ut dicebat,ghelovende dye voirsr.vercooper su

per se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr.vercoopen opdrae

gen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich ende van wer

den te halden ende tselve te vrijen ende te weren loss ende vrij 
vuytgenomen drye vaeten roxs jaerlicx aen den heyligen geest van

Asten in forma.
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fol.15a vo ut supra et testes.

Maria naegelaeten weduwe Jans van Boesschot cum tutore electo et 

sibi a judice (r)ite dato heeft midts eenen helmelinge daerop 

vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen en

de oevergegeven Mathijssen Peeter Mennenss.dye hellicht van huys, 

hoff ende hofstadt metten lande daerbij ende aengelegen binnen 

der heerlicheyt Asten tot Omell u.1.dye ghemeynt a.1.Jan Janss. 

van de Goer a.ff.Peeter Janss.Verest ut dicebat ghelovende dye 

voirsr.vercopersse super se et sua omnia habita et habitanda 

tvoirsr.vercopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick vast 

stedich ende van werden te halden ende tselve te vrijen ende te w e 

ren loss ende vrij vuytgen.den chijncx van den gronde met noch dye 

hellicht van derthien vaeten rox.prout in forma.

fol.15a vo Actum 27 januari 1573

Joost Willem Danielss.geloift super se et sua omnia habita et 

hada.Franssen Prans Peeterss.dat hij alsulcke vier mudden rogx als 

der weduwen van Heell ten Bossche van den voirsr.Pranssen compe- 

terende anno 1571 ter saecken van eenen jaer pacht alsoe sall be- 

taelen datter dye voirsr.Prans ende sijnen guederen daervan sall 

blijven ongelast.

Testes Lenart sGrooten ende Jan Peter Nauwen.

fol.16 Actum den 27 ja..a.......

Jan Andriess.van den Seijlberch heeft midts eenen helmelinge daer

op vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen 

ende oevergegeven Henricken Aernt Lueskenss.een maldersaet lants 

ontrent begrijpende gelegen binnen der heerlicheyt Asten op Aa- 

stappen u.1.dye ghemeynt a.1.ende met beyden eynden dye vercoper 

cum etc.ut dicebat.Ghelovende dye voirsr.vercopen super se et sua 

omnia habita et habitanda tvoirsr.vercopen opdraegen oevergeven 

ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te halden en

de tselve te vrijen ende te weren loss ende vrij vuytgenoemen een 

blanck grondtchnjns ende den waterlaet daerover loepende. 

prout in debita forma.

Testes Ysbout ende Ghoirt.
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fol.16 ut supra et testes.

Dye voirsr.coopere geloift super se et sua omnia habita et habi

tanda den voirsr.vercoopere te ghevene binnen veerthien naestco- 

mende daegen voer ellick loopensaet dat tvoirsr.stuck lants sall 

meten 35 gld.waer van dye vercoopere op reeckenscap bekent onfa- 

ngen te hebbene vijftich brabants gld.

fol.16 Actum 1 februari 1573*

Hendrick Jan Marceliss.als man ende wettich momboir Katharijna 

van Boesschot sijnder wettiger huysvrouwe ende Philips Janss.van 

Boesschot sijn swaeger hebben midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Mathijss. Peeter Mennenzoon allen alsulcke erffguede- 

ren als hen nae doot ende afflivicheyt van Jannen van Boesschot 

heur lieden vaeder saliger aenverstorven sijn,waer ende tot wat 

plaetssen men dye bevijnden sall in hooge in leegen in diepe in 

drooge egeen daer van vuytgescheyden,ghelovende super se et sua 

omnia habita et habitanda tvoirsr.vercopen opdraegen oevergeven 

ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te halden en

de de commer van hennentwegen aff te doene.

Testes Dirck Prancken ende Jan Thielen.

fol.l6vo ut supra et testes.

Jan Joostenss.van Holbraecken ende Marchelis Roeffss.hebben midts 

eenen helmelinge daerop vertijdende well wettelick ende erffelick 

vercoft opgedraegen ende oevergegeven Valentijnen Severijnss.van 

Boesschot een cleyn huysken met eenen hooffken daeraen gelegen 

binnen der heerlicheyt Asten genoempt het Udelcoot u.1.Peeter 

Joost Thielmanss. a.1.et u.ff.dye cooper a.ff.dye ghemeyn straet 

ut dicebant gelyck ende inder manieren dye voirsr.vercooperen 

tselve inne coope ende opdrachte vercregen hebben tegens Lamber- 

den Janss.van den Moesdijck ut dicebant,ghelovende deesse voirsr. 

vercooperen super se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr. 

vercopen opdraegen oevergeven ende vertijdeneuwelick vast stedich 

ende van werden te halden ende commer van hennentwegen aff te 

doene in forma.

Testes Jan Thielen ende Ghoirt Willemss.
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fol.16v o ,17 ut supra et testes.

Jan Thielen Schootmanss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende wel wettelick ende erffelicken vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Willemen Claess.van Beeck eenen Jaerlicken ende erff- 

licken chijncx van thyen gld.ende vijff st.jaerlicx verschijnende 

van nu Lichtmisse naestcomende oever een jaere van ende vuyt huys 

hoff ende hofstadt gelegen binnen der heerlicheyt Asten tot Omell 

u.1.dye ghemeyn straet ende Peter Driess. a.1.Jan Verrijt u.ff. 

Anthonis Verrijt a.ff.den Bosscher pat.Item alnoch vuyt een stucx- 

ken lants gelegen int Ven u.1.et u.f.Anthonis Verrijt a.1.Jan Ver

rijt a.ff.Willem Colen ut dicebant ende dye voirsr.vercooper heeft 

helmelinge vertijdende opten voirsr. erffchijncx tot behoef f des 

coopers voirsr.ghelovende super se et sua omnia habita et habi

tanda tvoirsr. vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwe

lick vast stedich ende van werden te halden ende dye voirsr.on

derpanden altyt goet ende waeldeugende te halden ende te maecken 

als voerder erffchijncx voirsr.ende deselve te vrijen ende te weren 

loss ende vrij vuytgenoemen den chijncx van den gronde en de thyen 

vaeten erffroxs ende alnoch tot meerder seeckerheyt ende ster- 

ckenisse ende den voirsr.coopere well te bewaeren soe sijn alnoch 

voer ons gecompareert Jan Verrijt met Anthoniss. sijnen soon ende 

hebben voerden vercoopere geloift stellende allen henne guederen 

hebbende ende vercrijgende den coopere tot bijpanden des voirsr. 

chijncx sonder argelyste.

fol.17 ut supra et testes.

Conditiën ende restrictien nochtans hyer toe gedaen datte voirsr. 

vercoopere den voirsr.chijns tallen tijden weder sall moegen los

sen ende quyten met hondert ende tseventich brabants gld.,tstuek 

20 st.gereeckent,voer Kersmisse op te seggen als men Lichtmisse 

daernae dye penn.cum arrest adys si que sunt,wilde lossen sonder 

argelyste in forma meliori et fortissima.

fol.17 ut supra et testes.

Jan Thyelen Schootmanss.vercoopere voirsr.gheloift super se et 

sua omnia habita et hada.Jannen Verrijt ende Anthonissen sijnen 

soen dat hij den voirsr.chijncx jaerlics alsoe betaelen ende in 

der erffelicheyt alsoe affleggen dat sij hennen guederen ende

28



ende naecomelingen daer van nu ende ten euwigen daegen aff on

gelast sullen sijn ende blijven.Prout in debita et fotissima forma.

fol.17vo ut supra et testes.

Joachim Willem Bollenss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Ghoirden Willem Ghoirtss.onssen mede schepene een 

eusselvelt gelegen binnen der heerlicheyt Asten int Root u.1.Jan 

Thielen a.1.Peeter Joost Thielenss.u.ff.Jan Aernt van Diepen- 

beeckss.a.ff.den ghemeynen Dijck ut dicebant ghelovende dye voirsr. 

vercooper super se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr.ver

coopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich 

ende van werden te halden ende tselve te vrijen ende te weeren 

loss ende vrij vuytgenoemen sess gld.ende twelff st.jaerlics 

prout in forma.

Testes Lenart Dirck ende Jan Thielen.

fol.17vo ut supra et testes.

Ghoirt Willemss.coopere voirsr.geloift super se et sua omnia ha

bita et hada.Joachimen Willem Bollenss.dat hij dye voirsr.sess 

gld.ende twelff st.hem hyer boevens inden voirsr.vestbrieff ge- 

nomineert jaerlics alsoe sall betaelen ende inder erffelicheyt 

alsoe affleggen datter dye voirsr.Joachim sijnen guederen ende 

naecomelingen daer nu ende ten ewigen daegen aff ongelast sullen 

sijn ende blijven.prout in debita forma.

- Was doorgehaald.-

fol.17vo,18 ut supra et testes.

Jan Hendrick Jacopss.heeft midts eenen helmelinge daerop vertij

dende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oe

vergegeven Willemen Aernt Haenenss.eenen jaerlicken ende erffeli- 

cken chijncx van sess brabants gulden jaerlicx verschijnende op 

Lichtmisdach van ende vuyt onderpanden gelegen binnen der heer

licheyt Asten gelick allen tselver naerder ende breeder inne sce

penen brieven der heerlicheyt Asten daerop gemaect begrepen staet 

wesende de dato .......
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fol.18,18vo ut supra et testes.

Jan Anthonis Smeetss.als man en wettich momboir Hendricxkenen 

sijnder huysvrouwe heeft helmelinge vertegen op allen alsulcke 

reoht actie ofte toeseggen als hij ennichsins mochte hebben ofte 

pretenderen opte haeffelicke off erffelicke gereede ofte onge- 

reede guederen als nu ter tijt hebben besitten ofte oyck gebruy

cken ofte alnoch naemaels crijgen besitten ofte oyck gebruycken 

mochten Peeter Reynder Janss.ende Joostken sijnen wettige huys

vrouwe ende dat tot prouffijt ende tot behoeff der kynderen Pee

ters voirsr.ghelovende super se et sua omnia habita et habitan

da tvoirsr.vertijden euwelick vast stedich ende van werden te hal

den ende bekent sich van alles hem daerinne competerende eerlich 

volnuecht ende well betaelt ghelovende in eegeenderleij manieren 

opte selve te spreecken ofte oyck .... doen spreecken tsij bij hem 

selven ofte oyck bij yemanden anders van sijnentwegen.prout in de

bita et fotissima forma.

fol.18vo ut supra et testes.

Peeter A e m t s s . V e r k e e n e n  hee f t  m i d t s  ee n e n  h e l m e l i n g e  daerop v e r 

tijdende we l l  w e t t e l i c k  ende e r f f e l i c k  v e r coft o p g e d r a e g e n  ende 

oevergegeven H e n d r i c k e n  W i l l e m s s . v a n  Ghoirll een stucxken lants 

groot ontrent X V I I I  r o y e n  g e l e g e n  binnen der h e e r l i c h e y t  Ast e n  

int Lyelder u . l . Y s b o u t  M a r c h e l i s  Ysboutss. a . 1 . W i l l e m  van Emme- 

rick u.ff.He n r i c k  Jacopss. a.ff.dye g h e m e y n e n  straet ut dicebat 

ghelovende wer s c a p p e  loss ende vrij vuytgen.een hal f f  blanck ende 

een moerken grondchijncx ende een braspenning ende een moirken 

Bossponden.prout in forma.

fol.18vo ut supra

Jan Aernt sBerckerss. int bijwesen van Jannen Jacopss. sijnen momboi- 

re bij hem daertoe vercoeren en gegeven,bekent sich eerlich vol

nuecht ende welbetaelt van Willemen ende Bartholomeuss. sijnen 

broeders ende dat ter cause van seeckeren coep van erffguederen 

bij hem van den voirsr .Jannen gecoft scheldende de selve dairvan 

quijt midts oyck alnoch opte voirsr .guederen vertijdende ende lau- 

deert alle voirgaende vesten ende vertijdenissen bij hem ter sae

cken van den voirsr. sijnen guederen gedaen.

Testes Dirck Franeken ende Ghoirt Willemss.
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fol.18vo,19 ut supra et testes.

Jan Janss.van den Ghoer heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Anthonissen Willem Heymkenss.,huys,hoff ende hofstadt 

metten erffenisse daerby ende aengelegen binnen der heerlicheyt 

Asten tot Omell u.1.Mathijs Peeter Smeetss.cum etc. a.l.erffgen. 

Henrick Lambertss.streckende van de ghemeynder straete op erffe

nisse Peeters van Rest.Item alnoch een Koelhoeffken daeromtrent 

gelegen u.1.Jan Peeter Nauwenzn.a.1.Aernt Lambertss. ut dicebat 

loss ende vrij vuytgenoemen den chijncx van den gronde met noch 

achtentwintich vaeten roxs ende eenen cop met noch acht gld.ende 

derthien st.ghelovende daerenboeven werscappen super se et sua 

omnia habita et habitanda prout in fortissima forma.

fol.19 ut supra et testes.

Dye voirsr.coopere gheloift super se et sua omnia habita et habi

tanda den voirsr.vercooper dat hij dye chijnssen ende pachten hem 

hyer boevens inden voirsr.brieve genomineert jaerlicks alsoe sall 

betaelen ende inder erffelicheyt alsoe affleggen datter dye voirsu 

vercoopere sijnen guederen ende naecomelingen nu ende ten euwigen 

daegen aff ongelast sullen sijn ende blijven sonder argelyste. 

prout in debita forma.

fol.19,19vo ut supra et testes.

Anthonis Willem Heymkenss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Willemen Aernt Hannenss.eenen jaerlicken ende erffe- 

licken chijncx van vier gld.ende thyen st.jaerlicks verschijnende 

op Lichtmisdach ende sall yerstmaell verschijnen van nu Lichtmis

se naestcomende oever een jaer ende soe voerts alle jaer den 

voirsr.coopere ofte thoonderen aes tegenwoirdiche brieffs loss 

ende vrij schadtvrij bede vrij, vrij van Xde,XXste en andere penningen 

jaerl.vrij van allen lasten dye daer nu ofte emmermeer op moegen 

coemen hoedanich dye oyck genoempt mochten worden te leveren van 

ende vuyt huys,hoff ende erffenisse hem inden voirsr.brieve ge- 

transporteert loss ende vrij ut supra ghelovende dye voirsr.ver

cooper super se et sua habita et habitanda tvoirsr.vercopen op

draegen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich ende van 

werden te halden Etc.onder conditiën ende voirwaerden hyer toe
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gedaen datte voirsr. vercoopere ofte sijnen naecomelingen den 

voirsr. chijncx tallen tijden weder sullen moegen lossen ende quy- 

ten met vijffentseventich brabants gld.tstuck twintich st.geree

ckent goetijts voer Kersmisse op te seggen als men Lichtmisse daer

nae dye penn.(cum arrestadys se que sunt) wilde lossen prout in 

debita forma.

fol.19vo ut supra et testes.

Joost Gherartss.van den Ghoer ende Anthonis sijn zoon hebben midts 

eenen helmelinge daerop vertijdende well wettelick ende erffelick 

vercoft opgedraegen ende oevergegeven Anthonissen Janss.Verrijt 

eenen Jaerlicken ende erffelicken chijncx van sess gld.twintich 

st.werden gld.gereeckent in eenen brieff van 15 gld.,jaerlicx ver

schijnende op Lichtmisdach van ende vuyt onderpanden gelegen bin

nen der heerlicheyt Asten gelick allen tselve naerder ende breeder 

blijckende is bij scepenenbrieven der heerlicheyt voirsr.daervan 

gemaect wesende de dato 1564 den achtsten dach van meerte,ghelo
vende dye voirsr.vercooperen super se et omnia habita et habitan

da tvoirsr. vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende werscappen prout in 

debita forma.

fol.19vo Actum 8 februari 1573 (=74)

Thomaes Marcheliss.van Hove geloift super se et sua omnia habita 

et habitanda Aernden Goessenss.van Best dat hij van nu voirt neven 

jarlicx sall betaelen ofte inder erffelicheyt alsoe affleggen al- 

sulcke mudt rox als Aernt voirsr.ofte sijn vaeder jaerlicx schul

dich sijn te gelden aen de provisoiren der taeffelen des heilich 

geests van Asten alsoe dat Aernt voirsr. sijnen guederen ende nae

comelingen daervan nu ende ten euwigen daegen aff ongelast sullen 

sijn ende blijven prout in debita forma.

fol.20 ut supra et testes.

Lambert Willem Lambertss.geloift super se et sua omnia habita et 

habitanda Thomaessen Marcheliss.van Hoeve dat hij tmud rox jaer- 

licx aen den Heyligen geest in den voirsr.brieve begrepen staen

de van nu voirtaene voerden voirsr.Thomaessen jaerlicx alsoe sall

betalen ofte inder erffelicheyt alsoe affleggen datter Thomaessen 
sijnen guederen ende naecomelingen nu ende ten euwigen daegen aff 
ongelast sullen sijn ende blijven sonder argeliste in debita forma.
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fol.20 Actum 11 februari 1573 (=74)

Dirck Laureynss.van Nuwenhuys heeft midts eenen helmelinge daer

op vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen 

ende oevergegeven Dircken Wouter Loyenss.eenen jaerlicken ende 

erffelicken chijncx van anderhalven gld.jaerlicx verschijnende op 

Lichtmisdach welcken chijncx Thomaes voirsr.in coope ende opdrach- 

te vercregen heeft tegens A e m d e n  Marcheliss.van den Camp gelyck 

tselve naerder ende breeder begrepen staet in scepenen brieven 

der heerlicheyt Asten daerop gemaect wesende de dato 1561 den 

dertichsten Januarij,ghelovende werscappen super se et sua omnia 

prout in forma.

Testes Dirck Francken ende Dirck van Ruth scepenen.

fol.20vo Actum 16 februarij 1573(=74)

Lambert Janss.van den Moesdijck heeft midts eenen helmelinge daer

op vertijdende well wettelick ende erffelicg: vercoft opgedraegen 

ende oevergegeven Jan Franss.van den Berge een stuck groessen ge

legen binnen der heerlicheyt Asten aen Vorseldonck u.1.et u.ff. 

dye vercooper a.1.Dirck Joosten a.ff.Prans Marchelis Peeterss. 

metten wech van der Coestraeten aff totten erffenisse voirsr.toe 

daertoe behoirende soe hij seyden.Ghelovende d ye voirsr.vercoope

re werscappe super se et sua omnia prout in debita forma.

Testes Ysbout ende Goirt Willemss.

fol.20vo ut supra et testes.

Ghevert Jan Hijligen heeft midts eenen helmelinge daerop vertijden

de well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oever

gegeven Willemen Goirtss.van Bussell een stuck groessen gelegen 

binnen der heerlicheyt Asten op den Donck u.1.et a.1.dye cooper 

u.ff.dye vercooper a.ff.Peeter Anthoniss.met noch een stuck lants 

daer omtrent gelegen u.1.dye vercooper cum etc.ende voirt ront- 

omme tusschen erffenisse des coopers ut dicebat.

Ghelovende werscappe super se et omnia prout in debita et meliori 

f ormq.

fol.20vo,21 Actum 18 februari 1573 (=74)

Willem Danielss.van den Eynde als man ende wettich momboire Kat- 

harijna sijnder huysvrouwen ende sij met hem hebben midts eenen hel

melinge daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft
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opgedraegen ende oevergegeven Willemen Ghoirtss.van Bussell een

en jaerlicken ende erff elicken chijncx van drye gld.jaerlicx ver

schijnende op Lichtmisdach,welcken voirsr.chijncx Katharijna voirsr. 

inne coope ende opdrachte vercregen heeft tegens Aernden Aerntss. 

Vervoirt gelyck tselve naerder ende breeder blijckende is bij sce- 

penenbrieven der heerlicheyt Asten daerop gemaect wesende de dato 

14 febr.1555.

Item alnoch alle actie ende gerechticheyt den voirsr.vercooperen 

competerende in eenen scepenenbrieff der heerlicheyt voirsr.men- 

tie maeckende van eenen jaerlicken chijncx van vier karolus gld. 

tstuek 20 st.gereeckent met noch twee voerder torffs ende twee 

malder eyeren ende thyen ponden botteren wesende de dato 14 feb.

1555*Ghelovende dye voirsr.vercooperen tvoirsr.vercoopen opdrae

gen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich ende van wer

den te halden ende commer van hennentwegen aff te doene super se 

et omnia prout in debita et fortissima forma.

Testes Ysbout ^archellss.ende Ghoirt Willemss. schepenen.

fol.21 ut supra et testes.

Joost Willem Danielss.ende heeft gheloifft well wettelick ende er

ffelick vercooft opgedraegen ende oevergegeven op hem ende vuyt 

alle sijnen guederen haeffelicke ende erffelicke hebbende ende ver- 

crijgende Willemen Danielss.sijnen vaeder tot Behoeff van Katharijna 

Willemss.voirsr.huysvrouwe dat hij hem jaerlicx sall gelden ende 

betaelen eenen jaerlicken ende erffelicke chijncx van sess brabants 

gld.jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerstmaell 

verschijnen nu Lichtmisse naestcomende ende soe voerts alle jaer 

den voirsr.coopere schatvrij ende beedevrij te leveren ende te be

taelen. Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia ha

bita et habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen ende overgeven eu

welick vast stedich ende van werden te halden sonder argelist. 

prout in debita et meliori forma.

fol.21vo Actum 20 feb..... 1573(=74)

Ffrans Marcelis Peeterss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Dircken Wouter Loeyenss.eenen jaerlicken ende erffe- 

licken chijncx van twee brabants gld.,tstuek 20 st.gereeckent, 
jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerstmaell ver

34



schijnen nu Lichtmisse naestcomende van ende vuyt:

-huys,hoff ende hoffstadt gelegen binnen der heerlicheyt Asten 

aen Vordeldonck ter plaetse genoempt aent Rynckvelt u.l.erffge- 

naemen Lenaert Bottelmans a.1.erffgen.Hendrick Spee streckende 

van den gemeynen straeten op erffenisse Hendricx Vogels.

Item alnoch tot meerder sterckenisse ende seeckerheyt is alnoch 

voer ons scepenen gecompareert Anthoni® Jan Luycass.ende heeft 

den voirsr.coopere tot bijpanden gestelt dye hellicht van een stuck 

lants gelegen binnen der heerlicheyt voirsr.u.1.Joost Ghyelenss. 

van Bussel a.1.Jan Willem Snijerss.u. ff .erfgen. Bonaventuren van 

der Weyden a.ff.Jan Marchelis Mathijss.ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercooper super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende dye voirsr. 

onderpanden altijt goet genoech ende welduegende te halden ende 

te maecken als voir den erffchijncx voirsr., sonder argelyste,met 

conditiën ende voirwaerden hyertoe gedaen datte voirsr. vercoo

pere den voirsr.chijncx tallen tijden alst hem gelieven sall weder 

sall moegen lossen ende quijten met vierendertich der voirsr.gld. 

goet gangbaer geit,voer Kersmisse op te seggen als men Lichtmisse 

daernae dye penn.cum arrestadys si que (suit) wilde lossen off 

leggen.prout in debita forma.

Testes Ysbout ende Ghoijrt Willemss.

fol.22 Actum 8 maart ....3

Dirck Jan Francken heeft midts eenen helmelinge daerop vertijden

de well wettelick ende erffelick vercoft opgedragen ende oever

gegeven Joosten Jan Joostenss.:

huys,hoff ende hof stadt met sijnder toebehoirten gelegen binnen 

der heerlicheyt Asten int dorp u.1.et u.ff.Henrick Marten Chelen 

a.l.Ffrans Colen cum etc.a.ff.dye gemeyn straet ut dicebat. 

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et omnia habita et ha

bitanda tvoirsr. vercopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwe

lick vast stedich ende van werden te halden ende tselve te vrijen 

ende te weren loss ende vrij van allen commer sonder argelyste. 

Testes Ysbout ende Ghoirt.
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fol.22 ut supra et testes.

Dye voirsr.oooper geloift super se et sua omnia habita et habi

tanda den voirsr. vercoopere ende sijnder huysvrouwen hen beyder 

leven lanck geduerende ende den lansxtlevende van hen beyden en

de langer nyet,te laeten bewoonen dye vorste caemer metter opcae- 

meren ende den hoff voerder caemeren ende den hoff aende sijde tot 

Henrick Martens waert totten put ende pat thoe,te gebruycken.

Item mach dye vercoopere alnoch (kiessen) omme dye vruchten daer

van te genieten eenen ooftboom inden bongaert naesten besten.

Item alnoch sall dye vercooper sijnen torff soe verre hij sall be- 

hoeven,moegen leggen opten erven ter plaetssen daer dye cooper 

hem wijsen sall ende den kelder sall hij vercooper mede moegen ge

bruycken om daer wat in te moegen leggen sonder argelist.

fol.22vo Actum 10 maart 1573»

Gherart Gherart Pranckenss. ,Luytgart sijn suster met haeren mom- 

boire bij haer daertoe vercoiren ende haer van den Heer gherich- 

telick nae alder gewoonten gegeven ende Jaspaer Roeloffss.als man 

ende wettich momboir Elysabetta Gherart Pranckendr. sijnder wetti- 

ger huysvrouwe,hebben midts eenen helmelinge daerop vertijdende 

well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oeverge

geven Aernden Marcheliss.van den Camp henne gedeelten ende aen- 

paerten hen competerende ins

-huys.hoff ende hofstadt met sijnder toebehoirten gelegen binnen 

der heerlicheyt Asten ter plaetse genoempt achter dye Cauberch 

u.1.Peeter Aertss.Verkeenen a.1.Bruysten Hanss.cum etc.ende 

voirts opte ghemeynen wege ut dicebant.Ghelovende super se et 

sua omnia habita et habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen oever

geven ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te hal

den ende tselve te vryen ende te weren loss ende vrij van allen 

commer.prout in forma.

Testes Ysbout,Dirck ende Ghoirt.

ut supra et testes.

Gherart Prancken is momboir gecoiren ende metten Heer verordi

neert van Luijtgart sijn sustere.
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fol.22vo,23 Actum 8 maart 1573»

Joost Jan Joostenss.geloift super se et sua omnia habita et ha

bitanda Dircken Jan Franckenss. ende Katharijnen sonder huysvrou

wen hen leven lanck geduerende ende den lancxtlevende ven hen 

beyden te ghevenen jaerlicx drye karolus gld.tstuck twintich st. 

gereeckent jaerlics verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerst

maell verschijnen van nu Lichtmisse naestcomende oever twee jae- 

ren ende alnoch gheloift Joost voirsr.onder verbyntenisse als 

boeven nae doot ende afflivicheyt van hen beyden hennen erfgen. 

te gheven den yersten Lichtmisse daernae dye somme van hondert 

brabants gld.goet ganckbaer ghelt.

Gheloift alnoch Joost voirsr.dat hij den erffgenaemen Jan Peeters 

sall vesten 2% gld.jaerlics,te lossen met twee en veertich gld. 

waervan Dirck voirsr.sall betaelen den pacht dye Lichtmisse nu 

naestcomende ende oever een jaer daernae sall verschijnen ende om

me den voirsr.Dircken ende sijnder huysvrouwe van alles te bewae- 

ren ende te volnuegen,soe (als) voer alles des voirsr.staet voir- 

den voirsr.Joosten borge geworden Ghoirt Willemss.,Jan Joost An- 

driess. sijnen vaeder diewelcke metten voirsr. Joosten sijnen soon 

super se et sua omnia habita et habitanda alles wes voirsr.staet 

een voer all ende ellick van hen bysondere als principaell ge- 

loeft te voldoen ende te betaelen.

Testes Ghoirt Willemss.ende Ysbout Marcheliss.

fol.23 ut supra et testes.

Joost voirsr.geloift super se et sua omnia habita et habitanda 

Ghoirden voirsr.ende Jannen sijnen vaedere van den voirsr.geloif- 

ten off borchtochten hyer boeven voer hen gedaen,costeloes ende 

schadeloes te indempneren prout in forma.

fol.23»23vo ut supra et testes.

Ghoossen Aerntss.van Best heeft midts eenen helmelinge daerop 

vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen en

de oevergegeven Aertkenen Peeters Aerntss.dochter,eenen jaerlick- 

en ende erffelicken chijncx van twintich st.jaerlics verschijnen

de op Lichtmisdach ende sall yerstmael'iverschijnen nu Lichtmisse 

naestcomende ende soe voerts alle jaer der voirsr.coopersse 

schatvrij ende beedevrij te leveren ende te betaelen van ende vuyt:
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-huys,hoff ende hofstadt metten toebehoirten gelegen binnen der 

heerlicheyt Asten int dorp u.l.Joosten Henrick Wagemaackerss. 

a.1.Henrick Jan Henenss.u.ff.dye ghemeyn straet a.ff.Anthonis 

Huyben cum etc.ut dicebat.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr. vercopenen opdraegen oevergeven ende vertijden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende tvoirsr, 

onderpandt altyt goet ende welduegende te halden ende te maken 

als voerden erffchijncx voirsr. sonder argelyste.

Met conditiën ende restrictien hyertoe gedaen datte voirsr.ver

cooper off sijn naecomelingen den voirsr. erff chijncx tallen tijden 

sullem moegen lossen ende quyten met sesthien der voirsr.gld. 

voer Kersmisse op te seggen als men Lichtmisse daernae dye penn.- 

cum arrestadys si que suit wilde lossen ......

fol.23vo,24 Actum 18 maart 1573

Jan Willem sBruynenss.als man ende momboir Marijken Jacops doch

ter van Oirschot sijnder wettiger huysvrouwen daer moeder aff was 

Elijsabeth natuerlicke dochter Jans Heynen,heeft helmelinge ver

tegen op alle recht actie ende toeseggen hem competerende ende 

inne dye hellicht van eenen erffbrieff der scepenen van Bakell, 

mentie maeckende van eenen jaerlicken ende erffelicken chijncx 

van twintich gld.tstuek twintich st.gereeckent,wesende de dato 

duyssent vijff hondert sevenentwintich den lesten dach in sporeke- 

11e ende dat tot behoeff ende tot prouffijt van Wil -

borden naegelaeten weduwe Ghoirts Danielss.ende haeren kynderen 

bij haer ende den voirsr.Ghoirden tesaemen verweet.

Ghelovende deesse voirsr.vertijder inder qualiteyt als boeven su

per se et sua omnia habita et habitanda tvoirsr. vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden sonder eenich wederseggen, 

ratificerende ende^Lauderende deesse voirsr.vertijder insgelicks 

het voirgaende transpoirt bij Jacoppen van Oirschot sijnen vaeder 

voirsr.cum etc.gedaen Ghoirden Danielss.blijekende tselve bij sce

penen letteren des dorps voirsr.wesende de dato den XXIII Janua

rij anno XVc LXVIItich (23 jan.1567)

prout in debita et meliori forma.Testes Ysbout ende Dirck.
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fol.24 Actum 20 maart 1573

Aernt Mathijss.van den Berge heeft midts eenen helmelinge daerop 

vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen en

de oevergegeven Heeren Peeteren van Dommelen priester,eenen jaer- 

licken ende erffelicken chijncx van sess brabants gld.tstuek twin

tich stuyvers gereeckent,jaerlics verschijnende op Lichtmisdach 

ende sall yerstmaell verschynen nu Lichtmisse naestcomende van 

ende vuyt:

-huys.hoff ende hostadt met sijnder toebehoirten gelegen binnen 

der heerlicheyt Asten inne dye Stegen u.l.Michiel van de Cruys 

a.l.Roeloff Roeffs u.ff.Wilbort Jan Peeterss.a.ff.dye ghemeyn 

straet ut dicebat.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr. vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende tvoirsr. 

onderpandt altijt goet ende welduegende genoech te halden ende te 

maecken als voerden erffchijncx voirsr.,met conditiën ende voir- 

waerden hyertoe gedaen datte voirsr.vercoopere den voirsr.chijncx 

tallen tijden weder sall moegen lossen ende quyten met hondert 

der voirsr.guldenen voer Kersmisse op te seggen als men Licht

misse daernae dye penn.(cum arrestadys se sue suit) wilde leg

gen, sonder argelyste.Prout in debita forma.

Testes Dirck Thyelenss.ende Lenaert ende Ysbout.

- Peter Gevartss.van Duerne heeft desen brieff -

fol.24vo ut supra et testes.

Willem Ghoirtss.van Bussell heeft midts eenen helmelinge daerop 

vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen en

de oevergegeven Hilleken naegelaeten weduwe Lenaerts Harcheliss. 

eenen Jaerlicken ende erffelicken chijncx van drye brabants gld. 

tstuek twintich st.gereeckent jaerlics verschijnende op Lichtmis

dach ende sall yerstmael verschijnen nu Lichtmisse naestcomende 

van ende vuyt:

- eender hoeve gelegen binnen der heerlicheyt Asten op Diesdonck 

met allen haeren toebehoirten gelyckerwijs dye voirsr.vercoopere 

desulve inne coope ende opdrachte vercregen heeft tegens dye erf

gen. Jacoppen Danielss.van Oirschot.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden
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euwelick vast stedich ende van werden te halden ende tvoirsr. 

onderpandt altyt goet ende welduegende genoech te halden ende 

te maecken als voerden erff chijncx voirsr. sonder argelyste. 

met conditiën ende voirwaerden hyertoe gedaen datte voirsr.ver- 

coopene den voirsr.chijncx tallen tyden weder sall moegen lossen 

ende quyten met vijftich der voirsr.gld.voer Kersmisse op te seg- 

gen als men Lichtmisse daernae dye penn.(cum arrestadys se )

wilde leggen,prout in debita forma.

Testes ut supra.

fol.24vo,25 ut supra et testes.

Pauwels Jan Hoervoirtss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Hilleken naegelaeten weduwe Leenaerts Marcheliss. 

eenen jaerlicken ende erffelicken chijncx van drye brabants gld. 

tstuck twintich st.gereeckent jaerlics verschijnende op Lichtmis

dach ende sall yerstmaell verschijnen nu Lichtmisse naestcomende 

van ende vuyt:

-eenen beempt ghelegen binnen der heerlicheyt Asten aen Voirdel- 

donck,genoempt den Ymerick u.1.Henrick Mathijss.cum etc.a.l.Mech- 

telt naegelaeten weduwe A e m t s  Vervoirt u.ff.den gemeynen water- 

laet a.ff.erffgen.Mathijs Bruystenss. ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertiden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende tvoirsr.on- 

derpant altijt goet ende waelduegende genoech te halden ende te 

maecken als voer den erffchijncx voirsr.

Met conditiën ende voirwaerden hyertoe gedaen datte voirsr.ver

coopere den voirsr. chijncx tallen tijden weder sall moegen lossen 

ende quyten met vijftich der voirsr.gld.voer Kersmisse op te seg- 

gen als men Lichtmisse daerop,dye penn.(cum arrestadys si sue 

suit) wilde leggen.in forma.

fol.25 ut supra et testes.

Dirck Thielenss.van Ruth onse mede scepenen heeft midts eenen 

helmelinge daerop vertijdende well wettelick ende erffelick ver

coft opgedraegen ende oevergegeven Peeteren Willems sVroeyen:
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-een stucxken groessen gelegen binnen der heerlicheyt Asten aen 

Voerdeldonck u.1.dye cooper a.1.dye vercooper u.ff.Dirck Michielss 

a.ff.Thomaes Danielss. ut dicebat.

Ghelovende werscappe super se et sua omnia habita et habitanda 

loss ende vrij vuytgenoemen den chijncx ven den gronde ende vijf- 

thien st.jaerlics inde eenen bruyckwech voerden vercoopere tot 

sijnen erffenisse daeroever.gereserveert,prout in debita forma.

fol.25vo ut supra et testes.

Dirck Thielenss.van Ruth onse mede scepenen heeft midts eenen 

helmelinge daerop vertijdende well wettelick ende erffelick ver

coft opgedraegen ende oevergegeven Jannen Franss.van den Berghe 

eenen jaerlicken ende erffelicken chijncx van sess gld.tstuck 

twintich st.gereeckent jaerlics verschijnende op Lichtmisdach en

de sall yerstmael verschijnen nu Lichtmisse naestcomende ende soe 

voirts alle jaer den voirsr.coopere schatvrij ende beedevrij te le

veren ende te betaelen van ende vuyt:

-een stuck beempts gelegen binnen der heerlicheyt Asten aen Voir- 

deldonck u.l.erffgenaemen Jacops Bollen a.l.Ffrans Colen cum etc. 

u.ff.Ghoirt Geldenss.van Boesschot a.ff.erfgen.Math(ijs Br)uystens 

cum etc.ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercooper super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr. vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende tvoirsr. 

(onder)pant altyt goet ende welduegende genoech ie halden ende 

te maecken als voirden erffchijncx voirsr.

Met conditiën ende voirwaerden hyer toe gedaen datte voirsr.ver

cooper den voirsr.chyncx tallen tyden weder sall moegen lossen 

ende quyten met hondert der voirsr.gld.voir Kersmisse op te seg- 

gen als men Lichtmisse daernae dye penn.(cum arrestadys si sue 

suit) wilde leggen,prout in debita et meliori forma.

fol.26 A c t m ................74

Jenneken naegelaeten weduwe van wijlen Dirck Herman Emontss.met 

Jannen Jacopss.haeren momboire bij haer daertoe vercoiren ende 

haer van den Heer gerichtelick nae alder gewoonten gegeven ende 

Daniell Hermen Emontss.als momboire van de onmundigen kynde Dircx 

ende Jennekene voirsr.,bekennen ende belijden dat Joost van der
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Lynden van wegen Jans dye Bruyn der voirsr.Jenneken tot behoeff 

van onderhalt ende grooten noot omme haer ende tvoirsr.onmundich 

kynt den mont opte halden hevet vuytgereyct dye somme van (vyer- 

en)twintich brabants gld.in gueden gelden hen toecomende van der 

soenen van den voirsr.Dircken haeren man saliger scheldende al

soe den voirsr.Joosten daervan quyt ende allen des quytschel- 

dinge behoevende.Insgelick hebben Jan Jacops ende Daniell Her

mans voirsr.met noch dye werdige Heer Dirck van Ruth pastoor tot 

Asten ende wij scepenen ondergescreven met hen(ge.... attest

d e e s s .....) dattet well betaemden ende oyck billick ende rede-

lick is geweest ende beeter gedaen geweest than gelaeten dye 

voirsr.penn.tot behoeff als boeven vuytgereyct te hebben.

Testes Ysbolth Marcheliss Ysboltss.ende Dirck Thyelens.

fol.26vo Actum 14 april (1574)

Marchelis Danielss.van den Eynde heeft midts eenen helmelinge daea? 

op vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedrae

gen ende oevergegeven Peeteren Jan Sclaetss.(=Slaets):

-een stuck beempts gelegen binnen der heerlicheyt Asten aen de 

Voirt u.1.dye cooper a.1.Peeter Coecx u.ff.Jan Andriess. a.ff. 

Prans dye Smet cum etc.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende tselve te 

vrijen ende te weren loss ende vrij vuytgenomen den naegeburen hen

ne gerechticheyt daerinne gereserveert.prout in debita forma.

Testes Ysbout ende Lenaert.

fol.26vo ut supra et testes.

Peeter Sclaets voirsr.geloift super se et sua omnia habita et

habitanda Joosten s G r o o t e n ...... ne nu Lichtmisse naestcomende

dye (somme) van taclïentich brabants gld.goe......... geit.

fol.26vo ut supra et testes.

Lambert Daniel Emontss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Danielen sijnen soon allen sijn gerechtelicheyt hem 

competerende in eenen scepenen brieff mentie maeckende van eenen
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mudt rox jaerlics wesende de dato den eersten dach meert int jaer 

ons Heeren duysent vijff hondert ende seventhien (1517)

Ghelovende super se et omnia habita et habitanda tvoirsr.vercoo

pen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich ende 

van werden te halden sonder argelyste.prout in debita forma.

fol.27,27vo Actum 19 april (1574)

Heylich nagelaten weduwe Andries H(endricx) Andriess.met haeren 

momboire bij haer daertoe vercoren ende haer van den Heere gerich- 

telick nae alder gewoonten gegheven voer dye een hellicht ende 

Joost Ghoirt Danielss.als momboire van Jannen onmundich kynt van 

wijlen Gorstiaen Goirt Smeetss.ende dye voirsr.Joost met Dircken 

Joostenss.van den Winckell gesamenderhandt ende eenyeder van hen 

bijsondere als principael mede ghelovende ende hen sterckmaecken- 

de voer den voersr.onmundigen voer dye ander hellicht,hebben midts 

eenen helmelinge daerop vertijdende well wettelick ende erffelick 

vercoft opgedraegen ende oevergegeven Hendricken Gorneliss.van 

der Eynde:

-huys,schuer,hoff.ende hostadt met allen sijnen toebehoirten gele

gen binnen der heerlicheyt Asten ter plaetsen genoempt Omell u.1. 

Peter Hendrick Andriess.a. 1 .Anthonis Janss.Verrijt streckende van 

erffenisse Goirts van Otterdijck cum etc.op te ghemeyn straet.

-Item alnoch een stuck erffs soe groese ende lant daeromtrentlge- 

legen u.1.Peeter voirsr.a.1.Aernt Jacopss.van den Cruys,strecken

de van erffenisse Willems Hans Hermanss.opt ghemeyn Broeck tot 

Omell ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercooperen op hen ende alle henne guede

ren hebbende ende verarijgende tvoirsr.vercopen opdraegen oever

geven ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te hal

den ende tvoirsr. erf f enisse te vrijen ende te weren loss ende vrij 

vuytgenoemen den chijncx van de gronden ende vijftehalff vaeten 

rogx (=4i) aen de provisoiren der taeffelen des heyligeest met 

noch het dordendeell van eenen vaet rogx aen den vicarius tot As

ten ende anderhalff vaet rogx aent convent tot Bynderen.noch een 

Iobs malder rogx jaerlics aen de erffgenaemen Pranchoys van den 

Berge,noch een halff malder boeckweyts jaerlics tot Ghemert,noch 

een halff loss malder rogx aen Jannen Jans Verrijt sonder argelis- 

te,prout in debita forma.

Testes Ysbout,Lenaert ende Ghoirt.
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fol.27vo Ut supra et testes.

Hendrick Corneliss.van den Eynde heeft midts eenen helmelinge 

daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedrae

gen ende oevergegeven Heylkenen ..... weduwe Andries Hendricx

An(driess.),(d e ) voirsr.Heylkenen ter tochte e n ......

Jannen Corstiaen Smeetss.ten (erfflich)eyt eenen jaerlicken ende 

erffelicken chijncx van vijff gld.ende twee stuyvers . .elcken gld. 

tot twintich stuyvers gereeckent jaerlics verschijnende op Licht

misdach ende sall yerstmaell verschijnen nu Lichtmisse naestco

mende van ende v u y t :

-huys,hoff ende hostadt met allen sijnen toebehoirten gelegen bin

nen der heerlicheyt Asten tot Ome11 u . 1.Aernt Jacopss.van de 

Cruys a.1.Joost Gheritss.van de Ghoer streckende van de gemeyn- 

der straeten op erffenisse Jans Verrijt erffgenaemen.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

habitanda tvoirsr .vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende tvoirsr.on

derpandt altyt goet ende waelduegende genoech te halden ende te 

maecken als werden erffchijncx voirsr. sonder argelyste prout in 

debita forma.

Met conditiën ende voirwaerden hyertoe gedaen datte voirsr.ver

cooper ofte sijnen naecomelingen den voirsr. erffchijncx tallen tij

den weder sullen moegen lossen ende quyten met vijf f entacht ent ich 

der voirsr.guldenen voer Kersmisse op te seggen als men Lichtmis

se daernae dye penn. (cum arrestadijs si que suit) wilde lossen, 

prout in debita forma.

fol.28 ut supra et testes.

Heylwich voirsr.cum tutore als boven heeft midts eenen helmelinge 

daerop vertijdende well wettelick opgedraegen oevergegeven ende 

inne handen gestelt Jacoppen Joosten Verdijsteldonck ende Dircken 

Wouter Loyen zoon als provisoeren der taeffelen des heyligeests 

der heerl.Asten tot behoeff desselffs allen haere guederen haef- 

felicke ende erffelicke beruerlick ende omberuerlick waer men 

dye bevijnden mach egeen daervan vuytgescheyden.

Ghelovende super se et omnia habita et habitanda tvoirsr.opdrae

gen overgeven ende vertijden euwelick vast stedich te halden son- 

wederseggen ende inne recompensie van dyen ghelovende dye voirsr.
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heyligeestmeesters onder verbyntenisse van alle dye guederen des- 

selffs heiligeests der voirsr.Heylkenen haeren leeffdach lanck 

nae haeren staet ende qyaliteyt in cost dranck ende cleederen 

eerlicken te onderhalden sonder argelyst. 

prout in debita forma.

fol.28vo Actum 29 april ....

Hendrick Marten Chelenss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Jacoppen Aernt sBerckerss.een stuck lants gelegen 

binnen der heerlicheyt Asten int dorp u.1.dye vercooper a.1.Ffrans 

Colen cum ceteris,streckende van de gemeynder straeten opten 

kerckwech ut dicebat.

Ghelovende dye voirsr.vercopere super sesua omnia habita et habi

tanda tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwe

lick vast stedich ende van werden te halden ende tselve te vrijen 

ende te weeren loss ende vrij van allen commer sonder argeliste. 

prout in debita et meliori forma.

Testes Ysbout ende Ghoirt.

fol.28vo Actum 5 mei ....

Jan Aerntss.van Brey ende A e ..... geloeven eendrechtelick een

voer all e... van hen bijsonder te ghevene van .... naestcomende

oever een jaere H e e.....  sJonckers ofte Hicolaessen Woute...

dye somme van vijffenveertich gld. ... in den naeme ende van we- 

chen der o.... kynders Dircx van Brey daerover dye voirsr.(mom)- 

boiren henne persoon ende guederen verbynende.

Testes Ysbout Marcheliss.ende Henrick van Ghoirll.

fol.28vo ut supra et testes.

Joost Willemss.Verrijt geloift super se et sua omnia habita et ha

bitanda den voirsr.Heeren Martenen ofte ITicolaess.sijnen swaeger 

te ghevene van nu Lichtmisse oever een jaer dye somme van sess- 

envijftieh gld.

fol.29 Aotum 9 juni (1574)

Joost Aernt Vrientse.heeft midts eenen helmelinge daerop vertij

dende opgedraegen oevergegeven ende inne handen gestelt den nae

gelaeten kynderen wijlen Mathijs van den Berge :
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-een stuck beempts gelegen binnen der heerlicheyt Asten int 

Root u.1.Frans Colen a.1.et u.ff.erfgenaemen Dircx Verschueren 

a.ff.den gemeynen dyck ut dicebat.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita 

et habitanda tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertij

den euwelick vast stedich ende van werden te halden ende commer 

van sijnentwegen aff te doene sonder argelyste.

Met conditiën ende voirwaerden hyer toe gedaen datte voirsr.ver

tijder tvoirsr. stuck beempts voirsr. sijnen leven lanck geduerende 

sall moegen besitten (besingen) ende gebruycken gelyck off deesse 

vertijdenisse nyet en waer geschyet ende noch oijck met conditiën 

hyertoe gedaen ende gereserveert dat dye erffgenaemen Willems 

sVroeyen metten erffgenaemen Hendrick Vrients nae doot ende aff- 

lyvicheyt des voirsr. vertijder wederom aen den voirsr. erff gen. 

wijlen Mathijs van den Berghe tvoirsr. stuck beempts sullen moegen 

lossen ende quyten met twee entsestich brabants gld.tstuek twin

tich st .gereeckent ende tselve alsoe gequeeten sijnde sullen allen 

deesse voirsr.erffgen.tvoirsr.stuck beempts weder gelyck deylen 

all gelyckerwijs off deesse voirsr.vertijdenisse nyet geschiet en 

waer all sonder argelyst.prout in debita forma.

Testes Ysbout ende Henrick van Ghoorll.

-in marge staat-

"non valet,met consent van parthyen te nyet gedaen."

fol.29 Actum 14 juni 1574.

Jan Jan Jacopss.heeft midts eenen helmelinge daerop vertijdende 

well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oeverge

geven Bartholomeussen Peeterss.van Werdingen:

-huys.hoff ende hostadt met allen sijnder toebehoirten gelegen 

binnen der heerlicheyt Asten ontrent den dorp aen de moleneynde 

u.1.Jan Thielen ende voirts tusschen dye ghemeynen straeten. 

Ghelovende werscappen loss ende vrij.prout in debita forma testes.

fol.29vo Actum den 21 .........

Willem Aernt Goirtss.bekent midts deesse ontfangen te hebbene 

vuyt handen van der weduwen Hendrick Luijcas dye somme van vier- 

entwintich gld.ende dat ter saecken van lossingen van eenen erff— 

malder rogx dwelck dye voirsr.weduwe hem jaerlics is geldende
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bekennende Willem voirsr.hem van den voirsr.erffmalder rogx eer— 

lich volneucht ende well betaelt ende schelt dye voirsr.weduwe 

midts helmelinge daerop vertijdende nu ende ten euwigen daegen 

daervan quijt ende allen ...... ghenen des quytscheldinge.

medt conditiën ende voirwaerden hyer toe gedaen dat dye ......

midts restituerende d ..... weduwe dye voirsr.somme van v . ...

gld.voer Lichtmisse naestcomende .... blijven staen in zijn geheell 

a . ... wijs off deesse voirsr. vertijdenisse nyet geschiet en waer. 

Testes Dirck Francken ende Henrick van Ghoirll.

fol.29vo,30 ut supra et testes.

Thomaes Marcheliss.van Hove bekent midts deesse ontfangen te heb

ben en vuyt handen van der erffgenaemen Dircx van Houbraecken dye 

somme van vijftich gld.ende dat ter saecken van lossinge van eenen 

erffmudt rogx dwelck dye voirsr.erffgenaemen den voirsr.Thomaess. 

-hiaat-

fol.30 

W .....

wettich ........

Weyden sijnder wettiger h u y svro.....

heeft midts een helmelinge daerop vert....

well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oevergege

ven Dircken Thielenss.van Ruth onssen mede scepenes 

-een stuck lants gelegen binnen der heerlicheyt Asten int Lyelder 

u.1.Ghoirt Gherart Goirtss. a.1.dye gemeyn straet u.ff.Henrick 

Jacopss. a.ff.Dirck Wouter Loyenss.

-Item alnoch een stuck lants gelegen binnen der voirsr.heerlicheyt 

int Loeverbossch u.1.ons Gen.Heer van Asten a.1. J.... »ercheliss. 

a.ff.den L o v e r b o s s w e c h .........cebant,

Gelovende dye voirsr.vercooper ..... super se et sua omnia habita 

et hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwe

lick vast stedich ende van werden te halden ende tselve te vrijen 

ende te weren loss ende vrij sonder argelyste prout in debita for

ma.

Testes Ysbout ende Goirt Willemss.
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fol.30,30vo Actum 20 septembris 1574

Mr.Frans van der Weyden ende Ambrosius sijn broeder met hennen 

momboire bij hen daer toe vercoren ende hen van den Heer gerich- 

telick nae alder gewoonten gegeve^ hebben midts eenen helmelinge 

daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedrae

gen ende oevergegeven Jacoppen Aernt sBerckerss.:

-een stuck groesvelts gelegen binnen der heerlicheyt Asten ge

noempt dye Molenschaut u.1.et u,ff.ons Gen.Heer......

fol.30vo
......... irck heeft

......... daerop vertijdende

......  oevergegeven Dircken Wouter Loyenss.:

-een stucxken lants groet ontrent een loopensaet ende drye roy

en .....  genoempt den Cobusacker gelegen binnen der heerlicheyt

Asten ontrent der kercken u.1.Andries Berthen cum etc.a.l.erff- 

gen.... Marijken Joosten u.ff.Ons G.... van Asten a.ff.Jan Aert... 

ut dicebant.

Geloevende .... vercoopere super se et sua ......... et hab.

t v o i r s r . v e r c o p e n ......  overgeven ende vertijden......

Btedich ende werden te halden ....

tvoirsr. stuck lants te vrijen ende te weren,loss ende vrij sonder 

argelyste.

Testes Ysbout et Ghoirll.

fol.30vo,31 ut supra et testes.

Accordeert deesse voirsr.coopere den vercooper den loss van dee- 

ssen voirsr.stuck lante twee jaeren lanck geduerende ende langer 

nyet met eenentwintich gld.XI st.ende sullen alsdan Sinte Mar- 

tensdach dye penn.geschoten sijnde weder muegen aenverden ....

ende vertijden euwelick vast stedich .... van werden te halden en

de t... te vrijen ende te weeren loss ende vrij vuytgenoemen den 

chynox van den gronde ende eenen wech daerdoer gaende tot be

hoef f ons Gen.Heeren voirsr.om russ..... aerden graene aen te

vueren in forma meliori.

Testes Ysbouth ende Lenaert.
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fol.31 Actum 5 o c t o b r i s .....(1574)

Willem Martenss.van den Heytraeck .... Anthonis Ghevertss. als

man e n d e .....van Beatrix sijnder wettigen h .......... Lenaert

Lamberte Lijnsen zoon als man van Wendele sijnder wettigen h .......

hebben midts eenen helmelinge d .....  well wettelick ende erffe

lick vercoft .....  ende oevergegeven Philippsen Luycass.:

-eenen beempt g e l e g e n ..... der heerlicheyt Asten in Voerde.......

u. 1.erfgen.Mathijs Bruystenss.......

Jan Andriess.,streckende van erffgenaemen Daniels Lambertss.op 

erffenisse der erffgen.Jan Vereusseldonck ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercooperen super se et sua omnia habita 

et hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden eu

welick vast stedich ende van werden te halden ende den selven te 

vrijen ende te weeren loss ende vrij van allen commer vuytgenoemen 

den chijncx van den gronde,prout in debita forma.

Testes sGrooten ende Dirck van Ruth.

fol.3 1 vo

..........  huys,hoff e n ........

met sijnen toebehoirten daerbij aengelegen daerontrent in verschey- 

den parchelen gelegen binnen dese heerlicheyt Asten aen Voerdel- 

donck nyet int groot noch int cleyn daer Janne vuytgescheyden...., 

generalicken wes deessen voirsr.vercoopere binnen deesser voirsr. 

heerlicheyt van erffenissen gelegen is toebehoirende.Ghelovende 

deesse voirsr.vercooper super se et sua omnia habita et hab. 

tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick

vast stedich ende van werden te halden ende tselve te v r i j e n.....

weren loss ende vrij van allen c o m m e r .........  den chijncx van den

gronde ende ander ......

vier rogx met noch twelff gld.aen de kynderen ons Gen.Heeren Heer

.....  Reynharth geboiren heere tot Brederode etc.ende sess gld.

jaerlick aen Hanssen van Otterdyck met noch twee mudden rogge 

jaerlicxs aen Joncker Hendrick van Doeren te lossen met hondert 

brabants gld.eene.prout in debita et meliori forma.

fol.31vo,32 ut supra et testes.

Dye voirsr.coopere geloift op hem ende alle sijne gueöeren hebben

de ende vercrijgende den voirsr.vercoopere dat hij deesse boeven
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gespecificeerde lasten vuyten voirsr.goede hem hyer boevens in 

den voirsr.brieve getransporteert jaerlics alsoe sall betaelen 

ende in de erffelicheyt........

f o l . 32 ut supra et testes.

Philips Ghe(e)rart Lo.... voirsr.vercoopere .....  geloift super

se et sua omnia habita et hab.Thoemaess.Danielss.den voirsr.ver

coopere ........ dat hij binnen anderhalven gjaere inder erffelich

eyt sal afflossen ende quyten allen alsulcke lasten ende chyns- 

sen als ennichssins boeven deessen voirsr.gespecificeerde lasten

Janne het voirsr.goe.....  mochten staen verhypothyceert verbonde

egeen daervan vuyt .....  prout in debita et meliori .....

fol.32 Actum 11 octobris (1574)

Pfrans Bruystenss.zoon heeft midts .....  helemelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Aernden Aernt Stevenss.:

-een coelvelt .... groot ontrent 7'sroyen gelegen binnen der heer- 

licheyt Asten int Root u.1.Aernt Janss.van Ruth a.1.Ons Gen.Hee

ren, streckende van den gemeynen wech op erffenisse Hendricx Ja- 

copss.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

hab.tvoirsr.vercopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende tselve te vrijen ende 

te weeren loss ende vrij van allen commer prout in debita et meli

ori forma.

Testes Ysbolth ende Ghoirt Willemss. 

fol.32vo,33

.......... Aernden Aernt .....

..... jaerlicken enen erffelicken chijncx van vier gld.ende ....en

st.ellicken gld.voer 20 st .gereeckent jaerlics verschijnende op 

Lichtmisdach ende sall yerstmael verschijnen nu Lichtmisse naest

comende ende soe voerts alle jaer de voirsr.cooper off thoonde- 

ren des tegenwoirdichs brieff s, schadt vrij van bede vrij te lever

en ende te betaelen van ende vuyt:

-huys.hoff en hofstadt genaempt den Tempelhoff gelegen binnen de

se heerlicheyt Asten aen den Dyck rontomme inne dye gemeynen 

straet.
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-Item alnoch vuyt een stuck erffs soe groes als lant daeromtrent

gelegen genoempt dye B .....groot ontrent XIII loopeneaet u.1.

erfgen.Jans van Wijt f liet a.1.den gemeynen Dyck u.ff.et a.ff. 

erffgenaemen Marten Scepers met meer andere.

-Item alnoch vuyt een stuck hoyvelts daeromtrent gelegen u.1. 

erffgen.Jans van Wijtfliet voirsr.a. 1.Ghevert Aerntss.Verschueren 

u.ff.Peeter Verschueren a.ff.dye gemeynAa ut dicebat.

Ghelovende dye voirsr.vercooper super se et sua omnia habita et 

hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwe

lick vast stedich ende van werden te halden ende dye voirsr.on

derpanden altyt goet ende waelduegende genoech te halden ende te 

maecken als voerden erffchijncx voirsr.sonder argelyste.

Met conditie .......

effelick......

der voirsr.sal .....

Kersmisse opte seggen als men .....

daer n a e ..... penn........

wilde leggen ......  prout in debita forma.

fol.33 ut supra et testes. 

Berthaut Ghielenss.van Kessell voirsr.heeft midts eenen helme

linge daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft 

opgedraegen ende oevergegeven Jenneken Ghylis dochter van Kes

sell sijnder sustere eenen jaerl.ende erf el.chijncx van vijff gld. 

ende .... st.ellicken gld.voor twintich st......  jaerlicx ver

schijnende et supra pro..... ex superiori epistola sit e ......

Met conditie .... voirwaerden hyer toe gedaen dat .......  de

voirsr.vercoopere ofte sijn naecomelingen de voirsr.chijncx tallen 

tijden alst hen .... sall weder sullen moegen lossen quyten ende 

inder erffelicheyt affleggen met vier ende tachentich der voirsr. 

gld.goet gangbaer geit et ex super ......

fol.33 Actum 13 octobris 1574

Andries Hendricxss.van den Waeter heeft midts eenen helmelinge 

daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opge

draegen ende oevergegeven Jannen Thomaes Heynen:

-een stuck lants gelegen binnen der heerlicheyt Asten ontrent 

0n8taden......
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...........  habita et hab.tvoirsr.vercoopen op

draegen oevergeven ende vertijden euwelick vast stedich ende van 

werden te halden ende tselve te vrijen ende te weren loss ende 

vrij van allen commer sonder argelyste prout in debita et meliori 

f orma.

Testes Ghoirt Willemss.ende Lenaert sGrooten.

fol.33vo ut supra

Jan Thomaes Heynen zoon coopere voirsr.heeft well wettelick ende 

erffelick vercoft opgedraegen ende oevergegeven Joosten Ghyeliss. 

van Bussell tvoirsr.stuck lants hem in den voirsr.brieve getrans- 

porteert met noch een stuck groesse daeromtrent gelegen u.l.Ghe- 

rart Peeterss.Verbeersdonck a.1.et u.ff.Hendrick Jacopss.a.ff. 

dye gemeynen Aa ut dicebat ende dye voirsr.vercooperen heeft hel- 

melingen vertegen opte voirsr.twee stucken erffs ende op alle 

lettren ende brieven hem daervan competerende tot behoeff des coe^- 

pers voirsr.Ghelovende super se et sua omnia habita et hab. 

tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden te halden 

ende commer van sijnentwegen aff te doene sonder argelyste,prout 

in forma.

Testes Ysbolth ende Ghoirt Willemss. 

fol.34

G .............................
Jannen .......

ende erffel........

gld.........  sall yerst maell verschijnende van

...... Lichtmisse naestcomende oever een jaer van ende vuyt

deesse twee stucken erffs voirsr.

-Item alnoch vuyt huys,hoff ende hofstadt daeromtrent gelegen

u.1.Huybert van Roggel a.1.Jan Peterss.van den Borlaer u . f f......

Philip ..... dye gemeyn straeten .....

dye voirsr.........

habita et hab.......

oevergeven ende vertijden e u w e l i c k .....

ende van werden te halden ....

onderpanden altyt goet ende .....

genoech te halden ende te .......

voerden erffchijncx voirsr. s o n d e r .....
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Met conditie ende voirwaerden hyer toe gedaen datte voirsr. 

vercoopere ofte ....

naecomelingen den voirsr.chijncx tallen tijden alst hen gelieven 

sall,weder sullen moegen lossen ende quyten ende in der erffe

licheyt affleggen met drye hondert der voirsr.gld.goet gangbaer 

Co.geit voer Kersmiése op te seggen als men Lichtmisse daernae

dye penn.cum arrestadys s .....  wilde leggen.

prout in forma.

fol.34»34vo ut supra et testes.

Ghyelis Joost Smolderss.heeft midts eenen helmelinge daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Jannen Thomaes Heynen zoon eenen jaerl.ende erffel.

chijncx van drye brabants .......

..... van ....

.......  jaer van ende vuyt:

der heerlicheyt Asten int dorp u.1.Hendrick B .....  cum suis

a.1.Hendrick Joost Mennen zoon streckende met beyden eynden op 

dye gemeyn straeten.

I%em alnoch vuyt een stuck groesae gelegen binnen der voirsr. 

heerl.inne dye Sporct u.l.Lenaert sGrooten a.1.Peeter Aerntss.

Ver..... streckende van erffenisse J a n s ..... op erfenisse

Willem Colen ut dicebat.

Ghelovende de voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwe

lick vast stedich ende van werden te halden ende dye voirsr.on

derpanden altyt goet ende waelduegende genoech te halden ende te 

maecken als voerden erffchijncx voirsr. sonder argelyste.

Met conditie ende voirwaerden hyer toe gedaen datte voirsr.ver

coopere ofte sijnen naecomelingen den voirsr.chijncx tallen tijden 

alst hen gelieven sall,weder sullen moegen lossen quyten ende in 

der erffelicheyt affleggen met vijfftich der voirsr.gld.voer Kers 

misse op te seggen als men Lichtmisse daernae dye penn.etc.wil

de leggen.prout in debita forma.

fol.34vo,35 ut supra et testes.

Jan Everartss.als man ende momboire Maryen Jans dochter van Nu- 

wenhuys sijnder wettiger huys vrouwen, dye voirsr. Jan Evertss......
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wettelick ......

oevergegeven .......  J a n n e n ...... . S e y l b e r c h .......

.....jaerlicse ende erfelicke chijncx van twee Rijnsgld.ende acht

stuyvers XX st.den gld.gereeckent jaerlicx verschijnende op Licht

misdach welcken erffchijncx Jan van Nuwenhuys inne coope ende op- 

drachte vercregen heeft tegens Joostens van Dyesseldonck gelick

|selven voir ......

scepenen brieven der stadt .....

daerop gemaeckt ......  breeder .......

maeckende wesende de dato den XII .... february anno vijfthyen 

hondert seven ende veertich ende dye .... 

in des qualiteyt als boeven ....

vertegen opten voirsr. erf f chijncx ende scepenen letteren hem daer 

van competerende tot behoeff des coopers voirsr.

Ghelovende de commer van sijnentwegen ende van wegen Jans van N u 

wenhuys aff te doene sonder argelyste,prout in forma.

fol.35 Actum den lesten juny anno 1574 

Wilborth van den Bogart heeft well wettelick ende erffelick ver

coft opgedraegen ende oevergegeven Pranssen Aernt Colen zoon een

en jaerlicken ende erffelicken chijncx van achtenhalven rijnsgulden 

den gld.tstuck twentich st.gereeckent jaerlicx verschijnende op 

Lichtmisdach welcken erffchijncx Wilborth voirsr......

.......  heerlicheyt Asten

.......  de dato den .....

...twintichsten dach meert anno XVc acht ende t s . ... (1568) 

ende dye voirsr.vercopere heeft helmelinge vertegen opten voirsr. 

erffchijncx ende op alle scepenletteren hem daervan competerende 

tot behoeff der coopers voirsr.

Ghelovende super se et sua omnia habita et .......... tvoorsr.

vercoopen o p d r a e g e n ............  vertijden euwelick vast ...........

werden te halden ende .......  voirsr.chijncx te vrijen ende te

weren sonder argelyste,prout in debita forma.

Testes Ysbolth ende Dirck van Ruth.
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f o l .35vo Actum den 14 octobris anno 1574

Prans Aernt C o l e n s s .heeft midts eenen helmelingen daerop vertij— 

dende well wettelick ende erffelick opgedraegen ende oevergege— 

ven Jannen Joostenss.van Houbraken den voirsr. chijncx van achten- 

halven gld.jaerlics hem in den voirsr.brieve getransporteert. 

Ghelovende super se et sua omnia habita et hab.etc.ende commer 

van sijnentwegen ende van wegen Wilborts van den Boogaert aff te 

doene sonder argelyste,prout in debita et fortissima forma.

Testes ut supra.

-deesen brief heeft ......

Jan Tielen van (Peter), Jan Joosten 

van Houbraken hun brief tot niet 

gedaen.

fol.36

ende .........

streckende ............

onmundige naergelaeten kynderen ..........

Katharijnen........

ende erffelick vercoft opgedraegen ......  midts eenen .........

daerop vertijdende oevergegeven Ff rans Br.ysten Hanssenzn.allen 

alsulcke versterff van haeffelicke ende erffelicke guederen als 

hen aenverstorven ende gedevolueert sijn nae doot ende afflijvich-

eyt van wijlen Jannen Meliss.ende Ghielisken sijnder..........

waer ende tot ........

nyet .........

vuytgescheyden ........

onder verbintenisse .........

Testes Ysbolth ende ......

fol.36 ut supra et testes

Ghyelisken Jan Melis dochter met Hendricken L a .... sWitten zoon 

haeren gecoeren ende geboiren momboir heeft midts eenen helmeli

ngen daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft op

gedraegen ende oevergegeven Franssen Bruysten Hanssen zoon allen 

alsulcke versterff als haer nae doot ende afflijvicheyt van wijlen
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Jannen haere vaeder ende Ghyelysken haerder moeder saliger aen- 

verstorven is,nyet daerinne int groot noch int cleynen vuytge- 

scheyden tsij haeffelicken off erffelicken guederen beruerlick 

ofte onberuerlick in hoogen in leegen in diepen in droegen waer 

ende tot wat plaetse men sulntken bevynden sall.

Ghelovende dye voirsr.copersse cum tu... super se et super omnia 

habita etc.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden 

euwelick vast stedich ende van werden te halden ende alle voer-

commer van ......  aff te doen,sonder argelyste.

........ forma.

fol.36vo 2 decembris 1574

Jan Thielenzn heeft midts eenen helmelingen daerop vertijdende 

well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende oeverge- 

geven Henricken Joost Men n e n  z n . :

-een stuck groese gelegen binnen der heerl.Asten igne dye Sporct 

u.1.et a.1.Peeter Aerntss.Verkeenen u.ff.Ghielis Joost Smolderss. 

a.ff.Peeter Peeter Nauwen zn.ut dicebant met alsulcke gerechti- 

cheyt .........  sijn.

Ghelovende .....  super se et sua omnia habita ..etc..........

......... vercoopen opdraegen oevergeven .........  euwelick vast

stedich te vrijen ende ......

.......  commer

prout in .....

Testes Ysbolt Marcheliss.ende Ghoirt Willemss.

fol.36vo Actum den 4 decembris 1574

Michiel Aernt Michielss.heeft midts eenen helmelingen daerop ver

tijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen ende 

oevergegeven Valentijn Severijnss.van Boesschot:

-een stuck groessen gelegen binnen der heerl.Asten inne dye Stegen 

u.l.Huybert Hendrick Mathijss. a.1.dye vercooper voirsr., strecken- 

de van erffenisse Ysbolth Marchelis Ysboltss.opten gemeynen Dyck, 

ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita et 

hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende tselve te vrijenjende 

te weren loss ende vrij van allen commer vuytgenoemen den chijncx
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van den gronden,met noch sess gld.jaerlicx aen de erffgenaemen 

Jans van Vlyerden ende drye gld.jaerlicx aen Ghoirt Schalvoegels 

met noch eenen bruyckwech daer... gaende.

Prout in debita et melio...

Testes Ysbolt ende Hendrick van G ......

fol.37

alle sijne .......

dat hij alsulcke sess g l d .........

Jans v a n ....... met n o c h ...........

aen Ghoert Schalvoegels ....

negen gld.als hem in den voirsr.brieven gegroot s ..... jaerl.

alsoe sal betaelen inder erffelick alsoe affleggen datter Michiell

A e m d t  Michielss. sijne g u e d e r e n ....... naecomelingen nu ende ten

euwigen dage daeraf ongelast sullen sijn ende blijven, 

prout in de..........

fol.37*37vo,38 (december 1574)

Op huyden den seve.......... van decembri anno X V .......... ( = 1574)

Joost Aerntss.van den ......

Willem sVroeyen dochter sijnen......

huysvrouwe beyde gaende ende .......

ende reedelicken well te pas sijnde ende ......

oijck goede memorie ende verstandt hebbende ende gebruyckende 

overderfkende ende aensiende dye cortheyt des levenê deesser W e 

relt ende seeckerheyt der doot ende onseeckerheyt der uweren des 

doots,ghemaeckt gedisponeertlende geordineert hen testament ende 

vuytersten wille als dat sall voll crachte ende macht hebben en

de sorteren gelyckerwijs ennige codicille testament ende vuyter

sten wille cracht ende macht hebben ende sorteren mach,willende 

ende begerende dat men .......

almechti- 

moeder henne 

lichaeme

hennen 

item onssen patroon 

ende den vier biddende
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........  eenen stuyver eene

van den minderbroeders 

eenen daelder van dertich 

eens te ghevene 

na doet ende affluivicheyt 

hen testateuren.Item 

testatrice malcanderen 

lancxtlevende van hen beyden 

allen .... haeffelicke ende erfel.guederen

die sij testateuren nocht oever hebben omme deselve te bruycken 

ende te besitten sijnen leeffdaege lanck geduerende ende nae 

doot ende affluivicheyt van hen testateuren ende eer nyet wil

len sij testateuren datte selve erfel.guederen sullen succede- 

ren nae den landrecht.

Item alnoch maecken sij te steuren Anneken ende Marijke gesusteren 

kynderen Jacops Dircxss.dye somme van twelff brabants gld.ende 

dat inne recompensie van tgeene sij testateuren ennichsins in hen 

gehalden mochten sijn.

Item willen sij testateuren dattenfLancxlevende van hen beyden 

sall gehalden sijn ende betaelen alle wettige schulden dye sij 

gemaeckt hebben ofte noch maecken moegen doende den eersten aflu. 

.... een tamelicken .....

testateur ......

veele ......

prout ......

Testes Ysbolth ......

fol.38,38vo

Jan Peeter Nauwen ......

helmelinge daerop .....

ende erffelick vercoft ....

Heylkenen naegelaeten .....

Martenss van den ....

erffelicke chijncx van drye brabants

twintich et.
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jaerl.verschijnende op Lichtmisdach yeretmael verschijnende nu 

Lichtmisse naestcomende ende soe voerts alle jaer schadtvrij en

de bedevrij te leveren ende te betaelen van ende vuyt:

-eenen eussel groot ontrent sess loopense gelegen binnen der 

heerl.Asten aent Laerbroeck u.1.Jan des vercoopers broeder a.1. 

et u.ff.het gemeyn Laerbroeck a.ff.den gemeynen loop ut dicebat. 

Ghelovende deesse voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita 

etc.tvoirsr.vercopen opdraegen,oevergeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende tvoirsr.onderpant te 

vrijen ende te weren loss ende vrij ende altyt goet ende weldue-

gende genoech te halden ende te maecken als voer erffel.......

sonder argelyste.

Met ..........  ende v o i r w a e r d e n .....

Testes ....... Marcheliss.ende Ghoirt Willems.

fol.38vo supra et testes

....  Verrijt heeft midts eenen

well wettelick ende 

oevergegeven 

laeten weduwe Stevens Martenss 

erf.chijncx van drye 

voerden gld.gereeckent 

op Lichtmisse ende sall 

verschijnende nae Lichtmisse naestcomende 

alle jaer schatvrij ende bede vrij 

te levereb ende te betaelen van ende vuyt:

-eenen eussel groot ontrent twelff lopensaet gelegen binnen der 

heerl.Asten op Huesden u.1.Marchelis van den Eynde a.1.erfgen. 

Philips Verrijt streckende van erffenis der erfgen.Berthoudts van 

Kessell opt ghemeyn broeck genoempt Wielput ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita etc. 

........  iijj forma.

fol.38v o ,39 Actum 17 decembris 1574

Dirck Thielenss.van Ruth,onse mede-schepen,heeft midts eenen hel

melingen daerop vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft
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opgedraegen ende oevergegeven Joosten Willemss.van den Eynden: 

-een stuck lants gelegen binnen der heerl.Asten inne dye Heese- 

ackers u.l.Pauwels Marcheliss.a.l.erffgen.Dirck Wouter Loyen en

de dye cooper,streckende van den gemeynen wech opte straetken 

van den Nappart ut dicebant.

Ghelovende super se et sua omnia etc. .........  van allen commer

.... v u y t g e......

Joestken ......

welcke .....

gld. j a .........

super se .....

binnen vijf .... 

leggen ende ....

Testes .........

f o l . 39

Ghoirt W i l l e m s s .........

midts eenen h .............

wettelick ende e r f f ............

ende oevergegeven ......

Goirtss.:een stuck .....

deesser heerlicheyt A s t .........

genoempt den Willichacker ......

van Ruth onse mede-schepen .....

sBruynen streckende van e r f f ........

Jacopss.op eenen w e c h  ut dicebant .....

weerscappe super se et sua omnia habita etc.tselve te vrijen ende 

te weren loss ende vrij van allen commer vuytgenoemen den chijncx 

van den g r o n d e , indien men ennigen daer inne bevijndt met noch een 

malder rogx jaarlicx ende erffelicx Gherarts van Omel.

Prout in debita forma.

fol. 39 ut supra et testes

Deese voorsr.coopere bekendt den erffgenaemen Gherarts van Omell 

nu Lichtmisse naestcomende schuldich te worden sess pachten 

3 mudt rogs.
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fol.39,39vo Actum 24 decembris 1574

Gherart Willemss.van den Raeffenacker legittime et hereditare 

vendidit Jannen Andriess.van den Seylberch eenen jaerlicken ende 

erffelicken chijncx van twee rijnsgld.twentich st.tstuek gereeckent 

jae...... op Lichtmisdach van en.. .... drys ende beempt.

(fol.39vo) .....

..............  van .......

Jacop Theuw.. 

ende erffenisse 

sijde welcken 

tot behoef van 

dochter van Roefven 

vercregen 

ten van Dysteldonck 

inne scepene 

van Helmond daerop 

begrepen staet wesende 

dach marty int jaer 

vijff hondert dertich 

dye voirsr.vercoopere 

tegen opten voirsr. 

midtsgaeders op alle scepenen 

daervan competerende 

achterstellige pachten daer

.....ten achtere staende soe dye vercoper vercleerden ende dat

tot behoeff ende tot prouffyt des coopers voirsr.

Ghelovende op hem ende alle sijnen guederen hebbende ende vercrij- 

gende tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwe

lick vast stedich ende van werden te halden ende commer van sij

nentwegen aff te doen.prout in debita et meliori forma.

Testes Ghoirt Willemss. ende Henrick van Ghoirll.

fol.39v o ,40 ut supra et testes.

Jan Andriess.van den Seylberch geloift super se et sua omnia ha

bita et hab.Gherarden Willemss.van den Raeffenacker te gevene 

Lichtmisse naestcomende dye somme van veertich brabants gld.goet 

gangbaer geit,te betaelen als verreyete schulden sonder argelyste.
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fol.40 (vervolg)

vercoft ......

Hendrick ........

roeyen ..........

Asten ..........

a.1.et ......

d y e ......

dye voirsr...........

habita .....

oevergeven .........

ende van ..........

fol.40
Hendrick G h e r a ...........

eenen helmeling ........

ende erffelick vercoft ......

Aernden Mathijss* van den Berge ......

ende erffelicken chijncx van d e r t i c h ......

jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sal yerstmaell ver

schijnen nu Lichtmisse naestcomende van ende vuyt:

-huys,hoff ende hostadt gelegen binnen der heerlicheyt Asten tot 

Omell u.1.Aernt Dirck Lambertss.a.l.et u.ff.den gemeynen voetpat 

a.ff.dye gemeyn straet.

-Item alnoch vuyt een stuck groessen ontrent aen den Bossch g ele

gen u.1. et u . f f ..........  a.1.et a.ff.Peter Coolen cum ceteris

ut dicebant.

Ghelovende dye voirsr.vercopere super se et sua omnia habita et 

hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden euwelick 

vast stedich ende van werden te halden ende dye voirsr.onderpan

den altyt goet ende weldeugende genoech te halden ende te maecken 

als voer den erf f chijncx voirsr. s o n d e r .....

Met conditiën ende voirwaerden hyer toe .......  datte voersr.ver

cooper ofte sijn naecomelingen den voirsr. chijncx tallen tyden w e 

der sullen moegen lossen ende quyten met vijff en twentich gld. voer 

Kersmisse op te seggen als men Lichtmisse daernae dye penn. cum

arreetadys s ..... seggen.

prout in debita forma.
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(fol.40vo)

.........  heeft midts eenen
ende erffelick vercoft 

en Aernden Hendrick 
hostadt metten erffenisse
ontrent sess lopense ....

..heyt Asten in den Wolffberch 
Goirtssen van Boesschot 

a.ff.dye gemeynen straet 
dye voirsr.vercoopere 
vertijden euwelick vast

te h a l d e n.... mers ter tyt
voirsr.onmundigen sullen sijn

dige daegen ende hij vercooper 
sall hebben tot behoirlick- 

ende tselve te 
loss ende vrij van allen commer 

chijncx van den gronden ende een 
erffgenaemen Jan Thielen twee vaet rogs 

rogx aen den vicarius tot Asten 
roex aen den custer tot Asten drye 

wijns aen de kerck tot Asten ende 2% pachthoen tot Beeck 
daer voer jaerlics met recht vuytgaende,prout in debita et meli- 
ori forma.
Testes Ysbouth ende Ghoirl.

fol.40vo ut supra et testes.
Item isser tusschen den voirsr.cooper ende vercoopere alnoch 
ondersproecken ende geconditioneert dat ingevallen int voirsr. 
vercofte goet meer lasten bevonden worden dan hyer boevens ge
noempt staen,datte selven dye vercoopere voirsr.oyck sall moe
ten gelden beheltelick datte vercoopere hem sulkx goet sall doen 
nae landtcoop sonder argelyste.
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fol.40vo,41 Actum den 17 novembris 1574 
Lambert Janss.van den Moesdijck heeft midts eenen helmelinge daer
op vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen 
ende oevergegeven Peeteren Jan Slaetss.eenen jaerlicken ende erf
felicken chijncx van drye karolus gld.twintich st.voer den gld. 
gereeckent jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sal yerst
maell verschijnen nu Lichtmisse naestcomende van ende vuyt: 
-huys,hoff ende hostadt metten erffenisse daertoe behoirende ge
legen binnen der heerlicheyt Asten aen Voerseldonck u.1.Jan F.... 
ssen zoon van den Berge a.1.dye gemeynen straet ut dicebant. 
Ghelovende deesse voirsr.vercoopere super se et sua omnia habita 
etc.tvoirsr.vercoopen opdraegen........ ende vertijden euwelick

erf.......
h y e r .....
sijne nae... 
sullen 
der voirsr. 
als men ..I

meliori forma.

Jacob in den ......
et habendi ......
naestcomende dye ......

fol. 41
Bartholomeus P.... ....
eenen helmelinge ....
ende erffelick vercoft .....
Anthoni ssen sijnen....
schop ende hostadt ......
ende erfenisse d........
in der heerlicheyt Asten op .....
voirsr.vercooperen nu tegenwoerd..... .
u.l.neffen erffenisse Gheverts H.....
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a.1 .Willem Goirtss.van Bussell u.ff.Jacob Verdysteldonck a.ff. 
dye gemeyne straete
-Item noch een stuck lants genoempt dye Vlaes metten vonderken 
u.l.neffen erffenisse Willems voirsr.a.1.Ghevart Heyligen voirsr. 
u.ff.Jacob voirsr.a.ff.Willem voirsr.
-Item alnoch een stuck lants genaempt den R...eken acker u.1.et 
u.ff.Willem voirsr. a.1.et a.ff.Jacop voirsr.
-Item alnoch een stuck lants genoempt dye Braeck u.1.et u.ff.Ja
cob voirsr. a.l.Ghe.... cum etc.
-Item alnoch een stuck erffenis het hooghe eussell u.1.Matheus.... 
a.1. et u.ff.Jacop voirsr.........
-alnoch een stucken ...... eensdeels lants genoempt ........
u.l.Andryes Joosten zoon van der Beeck a.l.Jacob voirsr.u.ff. 
Ghe.... voirsr.a.ff.Peeter K..cz
-Item alnoch.... weyvelts genoempt H....... tot ....
Ghevert voirsr. a.1.et u.ff........
fol.4 1vo (vervolg)

.......  malder rogx
noch t.....

kercken voirsr.noch 
heyligen geest tot Soemeren 
..twee st.daervoir jaerlics 

Ghelovende deesse voirsr.
habita et hab. 

oevergegen ende vertijden 
van werden te halden 

te vrijen ende te weren 
geene des voirsr.staet 

forma.Testes 
Dirck Prancken.

f0I.4 1vo supra et testes.
..........  van Werdingen heeft midts

op vertijdende well wettelick 
opgedraegen ende oevergegeven 
sijnen broeder eenen jaerlicken 
twintich st.voer den gld.gereeckent 

.....  verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerstmael verschij
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nen nu Lichtmisse naestcomende van ende vuyt:
-huys,hoff ende erffenisse hem in den voirsr.brieve getranspor- 
teert.
Ghelovende deesse voirsr.vercoopere super se et sua omnia habi
ta et hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden 
euwelick vast stedich ende van werden te halden ende dye voirsr. 
onderpanden altyt goet ende welduegende genoech te halden ende 
te maecken als voer den erffchijncx voirsr.sonder argelyste.
Met conditiën ende voirwaerden hyer toegedaen datte voirsr.ver
coopere ofte sijnen naecomelingen den voirsr. chijncx tallen tyden
sullen moegen lossen ende quyten met vyer hondert ......
oft oyck met termynen .....
.....  voirsr.gld.altoes inne ....  pacht ....  der voirsr.hooft-
somme voer Kersmisse op te seggen als men Lichtmisse dye penn... 
.... wilde leggen,prout ......  meliori forma.

fol.42

ende ....
gulden .....
ende ......
naestco......
den voirsr.........
ende L.....
van ende .....
1 ..........
et ......

fol.42 Actum
Jan Aerntes.van ....
daerop vertijden .......
opdraegen ....
Slaetss. eenen .....
heerlicheyt Asten .....
tegens eenen ....
toebehoirende ......
welcke beempden .......
voirsr. a.1. Peeter .....
Jan Andryess. op erff......
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verscheyden parthyen tot ......
Ghelovende deesse voirsr..........super se et sua omnia habita
et hab.tvoirsr.vercoopen opdraegen oevergeven ende vertijden eu
welick vast stedich ende van werden te halden ende den selven te 
vrijen ende te weeren loss ende vrij van allen commer vuytgenoemen
den chijncx van den gronden sonder argelyste,prout in forma.
Testes .........  ende Ghoirt Willems.

fol.42 A c t u m   ï 573
Jacob Aerntss. V.............  eenen helmelinge
daer op vertij....  ende erffelick
vercoft .... ................................ gegheven
Jannen ..... .............................. stuck lants
gelegen ........  aent Loeverbos
u . 1 ..........
v a n ...........
g.....
(fol.42vo)
..........  euwelick vast

ende .I. 
loss ende vrij 

wech den cooper 
ende prout in forma.

.....  Testes .......... Ghoirt Willems.

fol.42vo ........sten january 1 573
..........  Ghoer heeft midts eenen

wettelick ende erfelick 
oevergegeven Peeteren 

stuck lants groot ontrent
Asten

u.1.erfgen.Willems van de Ghoer
van erffenisse der 

erfenisse Marten Ghevarts 
vrij vuytgenoemen een m.... 

achten altaer tot Asten ende
.... phia van Turnhoudt.Ghelovende

habita et
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........  oevergeven ende vertijden
van werden te halden ende

loss ende vrij boeven 
et meliori

Testes Ysbolth ende Dirck Francken.

fol.42vo ut supra et testes.
Willem Willemss.van den Ghoer heeft midts eenen helmelinge daer
op vertijdende well wettelick ende erffelick vercoft opgedraegen 
ende oevergegeven Peeteren Marten Ghevartss.:
-een stucken grmesen gelegen binnen der heerl.Asten ter plaetse
genoempt aen den Dijck u.l.Ghevert Aernt .....  a.1.Peeter Pee-
terss.Verdonck u.ff. ......acops a.ff.erffgen.Marten Gheverts
ut dice............vrij vuytgenoemen een malder r o g x .......
altaer tot Asten ende eenen peeter .....
met noch eenen halven peeter .....
Ghelovende deesse voirsr.........
.....  forma.

fol.42vo

(fol.43)

Hendrick 

fol.43
Mr.Dirck van den Z............
tot Omell ende 
moedere des clooster 
ende erffelicken op 
Marchelissen Her... 
ende erffelicken pacht 
maete van Zoemeren 
matersse oft moeder
opdracht vercregen heeft ......  Joest des cloost.. voirsr.

....  februari 1573
Goirts Mathijs Meliss.cum 

ende Jan
momboir van de onbejaerde 

Lysken,hebben
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tegens heeren Franssen Mathijss.van den Eynde metten scepenbrie- 
ven daer van sijnde besegelt metten scependoms zegele der heerl.
voirsr.wesende ....... ten augusti anno XVc acht en vijftich ...
voirsr.vercooperen hebben hemel............ erfpacht ende ....

fol.43vo
(zwaar beschadigd,practisch onleesbaar.)

voirsr. sijnder suster betaelen
in forma.

fol.43vo ut supra et testes.
Accordeert Jenneke voirsr.cum tutore electo ....
.........  voirsr.Aernden

voirsr.gedeelt 
jaerlicx altyt 
opten XXe dach

in forma.

fol.43vo Actum den 29 decembris 1573 
........  heeft well wettelick ende

fol.44

Testes....
fol.44 
Jan Thomaes 
ende erfel. 
fol.44vo

en Jan Thielen.
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fol.44vo Actum 10 juli Anno 1574
....  Thomaes van Brey heeft midts eenen helmel........
vercoft opgedraegen ende oevergegeven Jenneken van Brey sijn sus
tere alsulck versterf ende kynsgedeelte .......
versterven sall van Grytkene sijnder m ....
......  werden te halden
Testes Ysbolth ende Ghoirt Willemss.

fol.45 21 jan . 1 578 (=1579)
A b item dat voer ons comen sijn Art Jan Lemmenss.Item Jan Peters 
Peters als man ende mommer Annen sijnder huysvrouwen,Goert Lam- 
bert Goertss.man ende mommer Marien sijnder huysvrouwen,Peter Jan 
Smeets als man ende mommer Leenken sijnder huysvrouwen,Dyrck Wil
lem Lemmenss.voer hem selven ende mede geloevende met Jannen Pe
ters voorsr.ende Arden als mommers den susteren Dyrck Willems 
voirsr.alle wettige oiren Jannen Lemmens voorsr. 
ende hebben eendrachtelick vercoft opgedragen ende overgegeven 
Weynen Peter Goerts hennen swager alle alsulcken gedeelt als hen 
toecoemen ende aengestorven is van vader ende moeder in de wo- 
ninghe metter toebehoerten aent Laerbroeck aldaer tussen erf(en
isse) Lenart (sGroeten) u.l.dander sijden Ma es Peter Mercelis van 
Hoeff streckende met beyen tynden op die gemeynte van Asten ende 
hebben dat alsoe vercoft met allen lasten ende pachten daerop we- 
sende .... tertyt of op coemen mochten behaldelick alle pachten 
ende commer ende achterstellende commer die der nu op sijn ende 
te Lichtmis naestcomende op sullen comen ende v... allen sall sij
ende dese voersr.......geloeft Weynen voergen. d...... sal sinen
ende geen goeden aenverden off den .....  van den allen anderen
goeden Jannen Lemmens voergen.ten sij dat hij eerst ende voir ut
sal hebben betaelt ende af ge.....  alsulck commer ende pacht als
dat voersr.goet aent ....ck vervallen zijn ende te Lichtmis
voersr.vervallen sullen ende ......  bij alsoe dat die goeden Jans
Lemmens voersr.niet achterstelle pacht voersr. soe stelt hij Wey
nen dair voer in handen die schure opt goet .....
..... aen te veerden voer dat die pachten sullen sijn betaelt en
de alsoe hebben dese vercopers helmelinge vertegen .....
est gelovende dit vast ende stedich te onderhelden super se et 
omnia.Actum 1578 opten XXI januari Testes Henrick Lenart sGroeten.
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Item dese voergen.erfgenaemen hebben eendrechtelyck geloeft su
per se et ofenia Weynen voersr.bij gevalle datter.... of gebreck
velt bij Aerden op die achterstelle pachten voorsr.dat sij elck 
.......  leggen ende helpen.

fol.45vo
Item dat voer commen sijn Art Jan Lemmens ende Peter Jan Smeets 
ende Weynen ende hebben vercoft ende opgedragen Weynen Peterss.,
Jannen Jan Peters ende Goerden Lemmen Goerts ......  Dyck henne
gedeelte dat hen aencomen ende verstorven is van vader en moeder 
int goet tot Omel hoe dat gelegen mocht zijn in hogen in lagen
diepen in drogen .....  ende hebben daer op vertegen geloevende
ut m .....  est .....  testes ut supra.

Item Jan Peters,Weyn Peters,Goert Lemmen Goerts
ende %rck Willems geloevende als principaal-schuldenaer op hen
ende allen henne goet hebbende ende vercrijgende te betalen nu
te Lichtmis naestcomende Arden Jan Lemmens ....  Jan Smeets el-
cken L (50) gld.tot XX st.tstuck behoudelick dat Art Jan Lemmens 
ende Peter voorsr.alle pachten ende schulden ierst sallen hebben 
helpen ....

Item dese voorsr.Weyn heeft geloeft allen den voorgen.erfgen. 
dat hij al alsulken renthe als de erfgen.Prans Colen hebben opt 
goet van Jan Lemmens tot Omel dat hij den brieff sal lossen ende 
quyten of die rente also betaelen jaerlix datten .... tot Omel 
van Jan Lemmens ten ewegen daegen ontlast sal bliven insgelyks 
n o c h ........



Jonckheer Willem van Beeck Janss van Beeck heeft ....  ende
wel geloeft etc.Jacoppen Joesten Verdysseldonck ....  Jan Pee
ters als provisors des heylgeest van Asten ....  den erffgen.
Dirck sGroetten ende Hilleken we...... Bottelmans ende elcken
van hen bysonder dat hij ... Willem hen voersr.persoenen cortten 
sal van het vaet roggen .... te betaelen vijf stuver voer dat vaet 
dat welcke nu seeven stuvers geit .... soe sij voersr.persoenen 
Joncheer Willem voergen.betaelt hebben dat is te verstaen indien 
dit (restrictie) voertganck hebben sal ende daer meede gekort 
sal worden den rogge dat vaet met vijff stuivers te betaelen ende 
Joncheer Willem als voer heefft den voergen.provisoeren ende Hil
leken geloefft beetter bescheet ende brieven te thoenen eer sij 
hem voerder geit gheven sullen ende met deesser conditiën voersr. 
kent Joncheer Willem voirsr.ontfangen te hebben drie jaer pach
ten halff rog halff gort ende alle deesse persoenen hebben ge
loefft Joncheer Willem voirsr.ten yrsten alder voirsr.provisoe
ren te gheeven ende wel te betaelen drie malder roggen ende ses 
gulden ende ses stuvers.
Item H.... Maes van Reest oick drie malder roggen ses gulden ses 
stuivers ende die erfgen.Dirck sGroeten drie ende veertich gulden 
ses stuivers elcken gulden van XX st.ende all wittelick ende wel 
te betaelen nu te halff vasten nu naestcomende sonder argelist 
super .....
Actum den XVe marty ....  anno ut supra.
Testes Henrick Willems,Henrick Bathen.

Goessen Ardts zn.van Best heefft erffelick vercoft etc.Peeter 
Jan (Ceelen)zn.:
-dat vierendeel van eenen beempt gelegen in der prochien van As
ten ter plaetssen genoempt achter .....  Houbraecken neeven erf
fenisse die hoeve te Houbraecken u.1.ende die gemeyn Aa a.1., 
streckende van erffenisse Willems Verhaesseldonck op erffenisse 
erfgen.Ardt van den Doerren,welcke voirsr.beempt ryende .... 
teegen Leenardt sGroetten etc.doet vertegen etc.los ende vrij van 
alle commer ende calaengien .... ende Goessen vercooper voirsr. 
maeckt hem sterck voer sijne kynderen wittelick verweckt bij Anna 
( Ai*t s).....  dochter.

fol.1
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fol.1 vo
Peeter voersr.heefft geloifft super .... Goessen voirsr.dat hij 
erffelick ende jaerlicks betaelen nu ende tot euwigen daeghen 
een erff mudt roggen,welck mudt roggen Goessen voirsr.geldende 
was Sinte Anthonis-altaer te Aerlebeeck ende Peeter voirsr.ge- 
loeft voer dit voirsr.mudt roggen alsoe te betaelen,dat Goessen 
voirsr.ende sijn goedt ende sijn erffgen.ende sijne naecoemelingen 
altoes af onbelast sullen weessen sonder argelist ende Peeter sal 
sijne reductie hebben aengaende deesse mudt roggen als recht is.

fol.1 vo
Peeter Mercelis Thijs zn.heefft erffelicken verteeghen nu ende tot 
eeuwighen daeghen op alle die gueden die hem verstorven ende nae- 
gebleeven sijn van Mercelis Thijs sijnen wittighen vader ende sijne 
wittige moeder ende oyck op alsulcken gueden als hem Peeter 
voirsr.verstorven ende naegebleeven sijn van Willemken sijnder 
wittigher sustere soe die gueden voersr.geleeghen sijn binnen As
ten in hooghen in leeghen,in diepen in droeghen ende dat tot be- 
hoyff Jannen Mercelis Thijs zn. sijnen wittighen broeder ende Pee
ter voirsr.heeft geloifft tvertyen voersr.vast ende stedich te 
houden sonder wedersegghen super etc.

fol.1vo
Jan Verijt heeft erffelick vercoft etc.Peeteren sijnen broeder:
-een stuck lants groet weessende een sesterse gelegen in der pro- 
chien van Asten ter plaetssen ghenoempt op Loeverbosse neven erf
fenisse Geldolh Ardt die Haen zn.u.l.ende erffenisse des vercoo
per voirsr.a.1 .,streckende van erffenisse des voirsr.vercoopers 
op den gemeinen Loeverbossewech,noch heefft Jan vercooper voirsr. 
vertegen etc.ende te vrijen te weeren los ende vrij van alle commer 
ende calangien.

fol.1 vo
Peeter voerer.heefft vercofft etc.Pranesen Ardt Coelen zn.dit
voirsr.stuck lants in forma ende ......  als boeven gespecifi-
ceert ende ver.....  sonder argelist.
Actum den XXIe .... marty anno ut supra et in forma.
in marge staat {Henrick Willems, Henrick Bathen. (dit zijn schepenen.)
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fol. 2
Daenel Goerdt Gobbels zn.heefft vercoft etc.Jannen Andries zn. 
van den Seylberch eenen scepenen brieff van tSertoegenbosse waer- 
meede Joest Henrick Dircks gevest hadde Ruthger van Berckel nee- 
ghen carolusgld.jaerlicks,welcken sceepenbrieff Daenel vercooper 
voirsr.vercregen hadde van Joesten Henrick Dirckszn.voirsr.,voer 
seekere erffenisse dat Joest voersr. Daeneelen den cooper voirsr. 
vercoft hadde,welcken sceepenen brieff wij sceepenengesien ende 
geleessen hebben weesende van dato duyssent vijf hondert seeven 
ende veertich,al geheelich ende gelyckerwijs den selven voirsr. 
brieff dat breeder inhoudende ende begrepende,noch heefft Daenel 
vercooper voersr.verteeghen etc.ende geloefft alle commer van 
sijnder weegen af te doen, super etc.

fol. 2
Jan Andrieszn.van den Seylberch voersr.heefft geloefft super etc. 
Daenelen voirsr.dat hij Jan voersr.deesse voersr.renthe jaerlicks 
betaelen sal aen Joncheer Henrick van Doerne ofte sijne erffgen. 
ende naecoemelinghan als wittighe erffgen.Rutgheers van Berckel, 
alsoe ende in dier manieren dat Daenel voersr.ende sijne erffgen. 
ende alle sijne naecoemelinghen nu ende tot euwighen daer altoes 
af onbelast sullen weessen,sonder argeliste.
Den XXVen marty anno ut supra.
In marge:Goert Willems,Henrick Bathen.

fol. 2
Jacop Janss van den Moesdijck heefft vercofft etc.Thomaes Peterszn. 
van Reest:
-een stuck groessen ende heyvelth aeneen geleghen in der prochien 
van Asten bij den Heytrack,die gemegmen Aa u.1.ende die ghemeynt 
van Asten a.1.genoempt die R... .cuylen,los ende vrij sonder den 
chijne van den gronden, super etc.forma.Den XXVIIIe marty, testes 
ut supra.

fol.2vo
Thomas Marcelisszn.van Hoeff heefft verteegen op (die hellicht 
van) eenen sceepenen brieff van Asten,een mudt roggen dat Thomas 
Willems ende Lysbeth sijn huysfroue vercofft hadden Jutten Arts 
huysfrou van Doerren als bleeck met sceepenen brieven van Asten
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daer af gedycht ende gemaect tot behoeff Arden Dircks,Jan Thie
len ende Jutten sijnder . VV.'....  dat vertegen etc.

fol.2vo ..... April ......
Ardt Andryes Vervoert heefft vercofft etc.Pauwelssen Jan Dirckszn. 
sijn kyntsgedeelte dat Arden voersr.aengestorven was van vaeder 
ende moeder te weetens
-huys,hof,eckerlandt,groeslandt geleeghen binnen Asten (hoe dat 
men) sulcke gueden bevonden mochten wordden sonder argelist, 
noch heefft Ardt vercooper voorsr.verteegen etc.ende alle commer 
van sonder weeghen af te doen super etc.

fol.2vo,3
Joest Willemszn.Verrijt heefft vercofft etc.Johanne naegelaeten 
weduwe Lauwreyns Mathijs sGroetten:
-een huys.hof,hofstadt metten eenen ecker ende met eenen stuck 
groessen daerbij ende teynden daer aengeleghen in der prochien 
van Asten ter plaetssen genoempt in den Wolffsberch neeven erf
fenisse die voergen.vercoopere u.1.ende Bartholomeus Peeterszn. 
van Werdingen a.1.,streckende van erffenisse der voirsr.cooperse 
op die ghemeynen straet,noch heeft Joest vercooper voersr.ver- 
teeghen etc.ende deesse alle voersr.erffenisse te vrijen ende te 
weeren los ende vrij vuytgenoemen ses gulden ende een malder rog
gen ende den thijns van den gronde daer voer vuytgaende jaerlicks 
te ghelden super etc.
-Item noch een stuck lants aldaer geleghen neeven erffenisse Pau
wels Merceliszn.van den Eynde u.1 .erffgen.Dries Bertten a.1., 
streckende van erffenisse Pauwels vowrsr.met meer andere op erf
fenisse Pauwels voersr.

fol.3
Pf rans Mathijszn.van den Berghe gecoeren momboir van den onmondi- 
ghen kynderen Jenneken,Grietken,Maertken wittighe kynderen nae
gelaeten Dirck Slechs ende Anna sijnder huysfrouwen ende Lucas 
Mathijs Slechszn.ende Prans sijne wettige bruedere ende Catharina 
naeghelaeten weduwe Claes Mathijs Slechss met hueren ghecoeren 
momber,ende Pfrans voersr.geloevende ende hen sterck makende met 
Catharina voersr.saemen voer een derdde gedeelt ende Lucas ende 
Prans gebruederen voirsr.geloevende voer die andere twee gedeel
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ten ende hebben alsoe eendrachtelicken gesaemender handt erffe
lick vercofft etc. Joosten Willemszn. Verrijt:
-een huys,hof,hofstadt metten erffenisse daerbij ende aengeleghen, 
die ghemeynen wech u.1.ende Catharina voirsr.met meer anderen a.1. 
streckende van erffenisse Catherina voersr.met hueren kynderen 
op erffenisse des Heeren van Asten.
-Item noch een stuck landts geleeghen teynden die Heesackers nee- 
ven erffenisse Onsen Vrouwen-altaer u.1.ende erffgen.Prans Ardt 
Eemonts a.1.,streckende van den ghemeynen wech op den anderen, 
voer_.t verteegen etc.geloevende te vrijen te weeren los ende vrij 
vuytgenoemen den thijns ven den gronden als Dirck Mathijs Slechs 
voersr.geldende was ende waterlaetten ende weeghen sullen hen 
gerechticheyt hebben.
-Item noch jaerlicks te gelden vier gulden super etc.ende drie 
malder roggen ende drie vaet ende anderhalven ende vierdalve st. 
aen den heyligen geest.

fol. 3
Joest Willemszn.Verrijt heefft erffelicken vercofft etc.den onmon- 
dighen kynderen Dirck Slechs voersr.een erffelicken ende jaerlic- 
xse schijns van derthienden halven gulden elcken gld.van twintich 
st.elck8n jaer te vergoeden ende te betaelen op Onsser Vrouwen 
Lichtmissedach ende den yersten termijn van betaelen sal aengaen 
te Lichtmisse naestcomende van ende vuyt alle deesse erffenisse 
voersr.voert verteegende etc.te vrijen ende te weeren ende altoes 
goet genoech ende waelduegende te maken als voer deesse erffenis
se voersr.super etc.

fol.3vo
Joest Willemszn.Verrijt heefft geloeft super etc.te geeven witte- 
licken ende wel te betaelen Fransen Mathijszn.van den Berghe ende 
dat in den naem ende tot behoiff den onmondige kynderen Dirck 
Slechs voersr.drie ende vijftich gld.elcken gld.van XXst.nu te 
Lichtmisse naestcomende,sonder argelist.

fol.3vo
Joost Willemszn.Verrijt heefft vercofft opgedraegen Catharina we
duwe Claes Mathijs Slechszn.alle deesse erffenisse voirsr.met ver- 
tijdinge ende lasten als boeven voersr. sonder argeliste.
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Jacop Janssoen van den Moesdijck ende Joest Willemszn. Verrijt, sijn 
momberen gerichtelick gecoeren van den onmondighen kynderen,aan 
Willemszn. Verrijt te weeten Jan ende Lijsken etc.

fol.3vo
Joest ^illemezn.Verrijt heefft erffelick vercofft etc.Comeelis 
H H  Smeetszn.:
-een stuck groessen gelegen in der prochien vanAsten ter plaets- 
sen genoempt in die Haesseldonck neeven erffenisse Peeter Phi- 
lipszn. Verrijt u.1.ende Goerdt Geertszn.a.1., streckende van erffe
nisse erfgen.Dirck Wouter Loyenzn.op die ghemeienen Aa.
-Item noch een stuck groessen aldaer geleeghen ter selver plaets- 
sen,die voorsr.cooper u.1.ende erfgen.Thijs Bruystens met meer an
deren a.1.fstreckende van erffenisse erffgen.Bonaventura Verweyen 
op erffenisse erf f gen. Bruysten Thijs, verte eghen etc. ende te vrijen 
ende te weeren los ende vrij van alle commer ende calaengien super 
oram ende die met recht over deesse erffenisse geweecht sijn, sul
len hennen wech hebben als recht is.

fol.3vo,4
Catharina weduwe Claes Mathijs Slechs heefft geloeft cum tutore 
juridice dato huer sterck makend voor haar onmondigen kynderen, 
Joosten Willemszn.Verrijt costeloes scadeloes te houden ende te 
releveeren van alsulcken eysschen van dertthien dalve gulden als 
Joost voirsr.den kynderen Dirck Thijs Slechszn.op datum van deessen 
(-in marge staat:"dat is metter vesten als boeven gespecificeert 
op datum van deessen"-) gevest heefft met oick noch drie ende vijf- 
tich gulden ende derddalven stuiver voorsr.ende alsoe dat Catha
rina voersr.goeden met solvendo (en weeren) ende Joesten voirsr. 
hynder scaede interesse van den selven quaemen,alsoe stelt Jan 
Jan Beelen alle sijne goeden nu ter tijt hebbende ende vercrigende 
tot eenen weerpandt daer op te versueckene Joosten voorsr. sijne 
scaede interesse sonder argelyst.
Actum etc.de XlIIe aprilis anno ut supra.
Peeter Jan Slaetszn.is gecoeren momber geworden van Catharina 
weduwe Claes Mathijs Slechszn. jure jurando bewijs ende reliqua te 
doene.
Actum ut supra.
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Ffrans Prans Peeterszn.heefft vercofft Jannen Pranssen van den 
Berghe:
-een stuck bempts gelegen in der prochien van Asten ter plaets- 
sen genoempt in die Spleet;Jan van Aelst u.1.ende Jan van Os a.1. 
streckende van erffenisse Jan op die Heesse cum pluribus op erf*- 
fenisse Geeff t Sijnen cum pl.verteeghen etc.los ende vrij sonder 
den tcijns van den grondt,ut in forma. 
den XXVe aprilis anno ut supra.

fol. 4
Ysbout Willemszn.Verrijt ende Prans Jan Pranssenzn.van Roesven 
hebben vercoft Henricken Ansomszn.Verasdonck :
-een huys,hof, hof stadt en erffenisse daerbij ende aengeleeghen 
int dorp van Asten neven erffenisse Jan van Thoer u.1.ende Corl 
nelis Verrijt a.1 ., streckende van erffenisse Ardt Lucas op die 
gemeynen straet verteghen etc.te vrijen ende te weeren los ende 
vrij van alle commer ende calaengien,ut in forma,eodem die.

fol.4
Hubrecht Joestenzn.van Diesdonck kendt ende belijdt wittelicke 
schuldich te weessen Joesten sijnen wittige soen vijf ende twin
tich gulden elcken gulden van XX st.ende dat nae doot Hubrechts 
voirsr.ende met een ........
geloefft dat die voirsr.vijf ende twintich gld.......sullen worde
den van sijnen naegelaeten goeden,super.....
Actum den XXVIe aprilis anno ut supra.

fol.4vo
Matheus Henrick Matheuszn.heefft vercofft etc.Ysbout Peeter 
Matheuszn.:
-een stuck landts geleeghen in der prochien van Asten,groot wees- 
sende omtrent seeven copsaet,neeven erffenisse erffgen.Dries 
Berthen u.1.ende Henrick Henrickzn.Verasdonck a.1.,streckende 
van eenen gemeynen wech op die gemeynen straet.
-Item noch een stuck landts gelegen int Lielaer,Henrick Veras
donck voirsr.u.1.ende erfgen.Dries Bertthen voirsr.a.1.strecken
de van erffenisse erfgen.Thonis Henricks op erffenisse Mathijs 
Bruystens.

fol. 4
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-Item noch een stuck groessen,erfgen.Dries Bertthen voirsr.u.1. 
ende Henrick Verasdonck a.1.,streckende van erffenisse Ysbout 
Mercelis Ysboutszn.op erffenisse erfgen.Thonis Henricks voirsr. 
verteeghen etc.ende te vrijen ende te weeren los ende vrij vuytge
noemen elf vaet roggen min eenen cop ende twee gulden ende het 
derdendeel van twee Bos ponden ende het derdendeel van den thijns 
van den grondt jaerlicks te gelden.super etc.in forma.

fol.4vo
Ysbout Peeter Matheuszn.voersr.heefft geloefft super etc.Matheus 
Henricks voirsr.te geeven wittelicken ende wel te betaelen met 
Lichtmisse naestcomende.
-in margesHenrick Willems,Henrick Bathen. 

fol.4vo,5
Peter Mathijs Meeliszn.man ende momber Mar ie sijnder huysfrouwen 
ende Jan Claeszn.van Otterdijck voor hem selven ende Doynhout Hen
rick Deynhoutszn.man ende momber Peet erken sijnder huysfrouwen en
de Anna Claes dr.van Otterdijck met haeren gecoeren momber ende 
Peeter Mathijs Meeliszn.voirsr.als momber van den onmondigen kyn
deren Jan Claes van Otterdijckzn.voorsr.ende Anna Job Deenen doch
ter met haeren gecoeren momber,alle naegelaeten wettighe erffgen. 
Mechtelt weduwe Dirck Jacops Witten ende hebben gescheyden ende 
gedeylt alle gueden hen naegelaeten ende verstorven Mechtelt hen- 
der moeder voirsr.,in forma ende manieren naevolgende,
Alsoe is Peetere voirsr.te deele gevallen:
-eens vijftich gulden ende den pacht daeraf drie gulden jaerlicks 
van oenen sceepenen brieff die Jan Maes Daenelszn.verkent gevest 
hadde Mechtelden huysfrouwe was Claes van Otterdijck haeren yer- 
sten man.mentie maekende van vijfthien gulden jaerlicks voor scee
penen van Asten gepasseert.
-Item Jan Claess voirsr.voor hem selven eens vijftic& gulden ende 
den pacht daeraf te heffen jaerlicks drie gld.als voirsr.is.
Voert alle andere erf f gen. boeven gespecif iceert elck bijsundere 
te heffen te vesten drie gld.jaerlicks ende elcke erfgen.bijsun
dere voersr.sal in deessen doen hanteeren aengaende hennen kyn
deren verweckt,anders niet dan te achtervolgene onsser bancken 
recht van Asten.
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Noch hebben alle deeese voirsr.erffgen.verteegen die een op des 
anders gedeelt ende etc.van hen geloefft commer van sijnder weghen 
af te doen ende al sonder argelist.

fol.5,5vo
Dirck Willems van der Lynden,Joost Willemszn.Verrijt ende Margriet 
weduwe Anthonis Merceliszn.van den Eyndt met hueren gecoeren mom
ber hebben eendrachtelicken gesaemenderhandt erffelicke geschey- 
den ende gedeylt:
(N.B.In marge staat:Item daer Dirck van der Lynden staet behoert 
te staen Daenel Marten Deenen!(is echter later weer doorgehaald) 
-een hoeve geleeghen in die prochien van Asten ter plaetsen ge
noempt op Huesden,welc hoeve deesse voirsr.deylders in coope ver- 
cregen hadden teghen Anna joncffrou van (Bacssen)weduwe Mr.Bert- 
holt van Kessel,in formen ende manieren naevolgende:
(fol.5)A Alsoe is Dirck Willems voirsr.te deele gevallen:
-die hellicht van die oude huysinghe metten hofstadt met een 
beempken ende met een stuck landts geleegen neeven erffenisse 
die hoeve Mr.Hercules u.1.ende Joost Willems Verrijt a.1., 
streckende van erffenisse Joost Willems voirsr.op die ghemeinen 
straet.
-Item noch een stuck landts genoempt den Venecker neeven erffenis 
se Mercelis Daenelszn van den Eynde u.1.ende die hoeve
erfgen.Hermans van Gerwen a.1.,streckende van den hoeven Mr.Her
cules voersr.op erffenisse die hoeve die Heere van Nuenen.
-Item noch een stuck landts geleegen aen den voren hoff Joest 
Willems voirsr.u.1.ende Dirck van der Lynden voirsr.a.1.,stre
ckende van erffenisse Merceélis Daenels op erffenisse erfgen. 
Anthonis Mercelis van den Eynde.
-Item noch een stuck groessen geleegen aen Wielput u.1.ende Mer- 
ceelis Daenels voirsr.a.1.,streckende van erffenisse die hoeve 
erffgen.Hermans van Gerwen op erffenisse die gemeynt van Asten. 
-Item noch een stuck groessen neeven erffenisse Mercelis Daenels 
cum pluribus u.1.ende Dirck van der Lynden voirsr.a.1.,strecken
de van erffenisse Joest Willems voirsr.op erffenisse Dirck van 
der Lynden voirsr.
-Item noch een stuck groessen Joest Willems voirsr.u.1.ende Dirck 
van der Lynden voirsr.a.1.,streckende van der hoeven erffgen.
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Hermans van Gherwen voirsr.op erff.erffgen.Marcelis Daenels 
voirsr.
-Item noch een stuck groessen Merceelis Daenels voirsr u.1.ende 
Joest Willems voirsr.a.1.,streckende van den hoeven Hermans van 
Gherwen voirsr.op die ghemeyenen. ,Aa.
-Item noch een heytvelt neeven erffenisse die hoeve Hermans van 
Gherwen u.1.ende Joest Willems vooirsr.a.1.,streckende van erffe
nisse Jan Ardt Vrienszn.op erffenisse weedue Anthonis van den 
Eynde.
Hier vuyt sal Dirck voirsr.jaerlicks gelden derdalff Bos mud rog
gen ende drie vaet,noch veerthien vaet roggen maten van Asten, 
noch drie malder roggen lijff pen( sen) aen Daenel van Gherwen,noch
achthiendalven gulden eenen (scoe)ter,noch aen Jannen Joesten....
derthien stuiver,noch drie gulden aen Aelken (Heylkens)ende den 
halven thijns van den grondt.
In marge:Hebben de voirsr.deylderB hun aengedeelde pachten ende
.....  soo vromelick e n d e ......... beloeft te betaelen dat de
goeden van ............  mededeylders ....

fol.5vo ,6
B Alsoe ié Joosten meededeylder voirsr.gevallen:
-een halff schuer met een stuck lantdt daerbij ende aengeleghen^, 
die hoeve Hermans van Gherwen voorsr.u.1.ende erffgen.Anthonis vaml 
den Eyndt a.1.,streckende van den gemeynen straete op erffenisse 
Joest Willems voorsr.
-Item noch een stuck landts genoempt den Heytcamp,die gemeynen 
straet ende erffgen.Anthonis voirsr.a.1 .,streckende van erffenis
se erfgen.Anthonis voirsr.op die ghemeynt van Asten.
-noch een stuck landts^Dirck van der Lynden voirsr.u.l.ende erf
gen.Anthonis a.1.,streckende van erffenisse Dircks voirsr.op erf
fenisse Joest Willems voirsr.
-noch een stuck groesseniDirck van der Lynden u.1.ende die hoeve 
Hermans van Gherwen a.1.,streckende van erffenisse Dircks voirsr. 
op erffenisse erffgen.Anthonis Merceelis voirsr.
-noch een stuck groessen^Dircks voirsr.u.l.ende Merceelis Dae
nels voirsr.a.1.,streckende van erffenisse die hoeve Hermans van 
Gherwen op die hoeve Hermans voirsr.
-noch een stuck groesse,Merceelis Daenels u.1.ende erfgen.Antho
nis Mercelis a.1.,streckende van der hoeve Hermans van Gherwen 
op die gemeynen Aa.
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N.B.in marge van fol . 6 staats
-Hier vuyt sal Joest voirsr.jaerlicks gelden een Bos mudt roggen 
ende vijf talf vaet,noch seeven vaet maet van Asten,noch neegen
vaet lijfp....  aen Daenel van Gherwen,noch ten Bos negendalven
gulden ses stuivers aen Art,noch .... gld.vijf stuiver ende het 
vierendeel van den thijns van den grondt.
Ende heeft die voirsr.Joest dese zijne aengedeelde pachten ende 
lasten soe deuchdelyck beloeft te betaelen dat de goeden van sij
ne mededeylers daervan nu ende ten eeuwighen daeghen sullen sijn 
ende blijfren ...ijt ende ontlast,daervoer verobligerende sijnen per- 
soen ende gueden hebbende en vercrijgende,al sonder argelist.-

I Alsoe is Margrietten Anthoniszn.van den Eynde voirsr.te deel 
gevallen:
-een hoef schuere met een stuck landts,die oude hofstadt u.l.en- 

■ de JoostWillems voirsr.a.1.,streckende van Dirck voirsr.op die 
gemeenen straet.-
-Noch een stuck landts genoempt den Heytcamp,die hoeve Hermans 
van Gherwen u.1.ende die gemeynen straet a.1.,streckende van erf
fenisse Joest Willemszn.voirsr.op erffenisse Mr.Hercules voirsr. 
-Noch een stuck landts,Joost Willems voorsr.u.1.ende Dirck van 
der Lynden a .1.,streckende van erffenisse Dircks voirsr.op erf
fenisse Joosten voirsr.
-Noch een stuck groessen genoempt dat Langhe euussel,Mathijs Ver
rijt u.1.die hoeve Hermans van Gherwen a.1.,streckende van erffe
nisse Peeters Joesten Verrijt op erffenisse Joest Willems voorsr. 
-Noch een stuck groesse Mercelis Daenels voirsr.u.1.ende Joost 

6vo- Willems a.1 .,streckende van erffenisse die hoeve Hermans van Gher
wen op die gemeyn Aa.
-Noch een stuck groessen,die hoeve Mr.Hercules u.1.ende Dircks 
van der Lynden a.1.,streckende van erffenisse Dircks voirsr.op 
erffenisse Dirck voirsr.
Voort hebben deesse voirsr.erfgenaemen ende meede-deylders voirsr. 
verteeghen ende die een den anderen te weegen als recht is ende 
alle ongewoenlijcke commer den eenen den anderen te helpen drae^en 
ende sijne pachten te gelden.

Hier vyt sal Margriet voirsr.jaerlicks gelden een Bos mudt rog
gen ende vijfdalf vaet,noch seeven vaet Astense maet,
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noch neegen vaet lijfpenssie,noch neegendalve gulden ses stuiver 
een ort,noch twee gulden vijff stuiver ende het vierendeel van 
den thijns van den grondt.
Ende heeft die voirsr.Margriete dese heure aengedeylde pachten en
de lasten soo vromelyck ende deuchdelyck beloeft te betaelen,dat 
de goeden van heure mededeylers daervan nu ende ten eeuwighen da-
ghen sullen sijn ende blijven (bevrijt)ende ontlast.........
.........  sonder argelist.

fol.6vo
Daeneel Martten Deenenzn.heefft erffelick vercoft etc.Dircken 
Willemszn.van der Lynden:
-die helfft van eender hoeven geleeghen in der prochien van As
ten ter plaetssen genoempt op Huesden met alle huere toebehoort- 
ten algeheelick ende ghelyckerwijs die selve helft van den voirsr. 
hoeve te deel gevallen was na vermellen ende vuytwijsen schey- 
brieff ende deelbrieff daer af voer sceepenen van Asten gepas- 
seert sijnde,verteeghen etc.geloevende die selve hoeve die hellicht 
te vrijen ende te weeren los ende vrij vuytgenoemen ses mudt roggen 
min anderhalf vaet ende twee ende twentich ende gulden ende der
de halven stuiver ende den tchijns .... van de hoeven voersr.al- 
toes elck helft ende niet meer ende dat vercooperen ende verty- 
en vast ende stedich te houden.super omnia.

algeheelyck ende ghelyckerwijs Daenel voorsr.die selve hoeve in 
coope vercreghen hadde teghen Joffrou Anna van Baecseen met hue- 
ren kynderen met alle lasten als Daenel voirsr.die hoeven voirsr. 
gecoft hadde,voert verteghen etc.ut in forma.
ÏÏ.B.in marge staat nog:
-A.... supplem.... X consensa scabinorum pru.....  doctorum a ....
risperitis XIX februari 1524.-

fol.7
Jan Claess van Otterdijck heeft erffelick vercofft etc.Joesten An-
thonie Mennen zn. sijne aenpaert h e m ..........van eenen sceepen-
enbrieff mentie makende van vijfthien gulden gulden jaerlicks die 
welcke Jan Thomas Daenels den erfgen.Claessen van Otterdijck ge
vest hadde als den selven brieff dat breeder is verclaerende 
weessende van dato duyssent vijf hondert drie ende vijftich den 
veertiensten decembris,
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den welcken wij sceepenen gesien ende geleessen hebben ende dat 
aenpart ende gedeelte voirsr.is beloepende ter sommen vijftich 
gld.ende die helfft van dien is toe competeerende den voirsr. 
vercoopers wittighe kynderen verweckt bij Catharina Dirck Bollen 
dochter,^oert verteegen etc.geloevende dat voirsr.vercoopen ver- 
tijen ende vast ende stedich te houden ende commer van sijnder wee- 
ghen af te doen.Super omnia.
Actum den XIe may anno ut supra.
-in margesGoort Willems,Henrick Bathen.

fol.7
Jan Claessen van Otterdijck kent hem wel vernuecht ende betaelt 
van vijf ende twentich gld.die welcke die welcke Jan voirsr.Joes
ten Anthonis Mennen vercofft ende vertransporteert hadde ende 
Jan voirsr.schelt Joesten voirsr.daeraf quyt ende vertijt op die 
voirsr. vijf ende twintich gld. gelovende dat quyt schelden ende ver- 
tijen altoes vast ende stedich te houden.
Actum et scabini ut .upra.

fol.7
Daenel Maetten Deenenzn.heefft vercofft etc.Dircken Willemszn. 
van der Lynden:
-die hellicht van eender hoeven gelegen in der prochien van As
ten ter plaetssen genoempt op Huesden met allen hueren toebehoer- 
tten als gelyckerwijs Daenel voirsr.die selve hoeve in coepe ver- 
cregen hadden teghen Joncffrou Anna van Baecssen met hueren kyn
deren ende heefft daerop verteegen etc te vrijen te weren los en
de vrij vuytgenoemen den gewoenlick pachten ende lasten die nu 
tertijt vytter hoeve gaende sijn ende men jaerlicks daeruyt gel
dende is ende dat vercoopen ende vertijen vast ende stedich te hou
den, super omnia ut in forma.
Dirck voirsr.heefft geloefft Daenelen voersr.dat hij betaelen sal 
aen Anna van Baecssen ende haeren kynderen die hellichte als Dae
nel voirsr.ende Joost Willems ende Margreta weduwe Anthonis Mer
celis geloefft hadden Joncffrou Anna met haeren kynderen voirsr. 
in sulleken vuegen dat Daenel voirsr.onbelast ende scadeloes sal 
weessen sonder argeliste op datum als Daenel ......

84



fol.7vo
Dirck voirsr.heefft geloefft Daenelen voirsr.super omnia dat hij 
Daenel voirsr.betalen sal aen Willem van Hulst twee hondert gul
den ende verthien.noch aen Jan Miciels acht ende (twintich) gul
den nu te Lichtmisse naestcoemende in sulcker vueegen dat Daenel 
voirsr.daeraf onbelast ende scadeloos sal weessen,noch hondert 
ende XX ... goeder rekeninghen metten pacht den penninck ses-
thien aen Daenelen voirsr.al in cortinghen ....  sommen Joncffrou
van Kessel,al sonder argelist.
Actum in supra.

fol.7vo
Anthonis Thomaszn.van de Cruys heffe dach genoemen ende hem 
sterck makende voer Jan Philips sBerckers teeghen arrestthamente 
ende gericht Cornele Philips dr.Verrijt.
Actum den XVIe may anno ut supra.
-in marge:Goert Willems,Henrick Willems,Henrick Bathen.

fol. 8 -blanco- 

fol.8vo
Peeter Jan Ceelenzn.heefft erfelicke vercofft '*illem Jan Henrick 
(Bluussen)zn.eenen erffelicken ende jaerlicken schijns van vir- 
denhalven gulden tstuck van XX st.gereeckent alle jaer te betae
len op Onsser Vrouen Lichtmissedach,te betaelen van ende sijnen: 
-huysse.hoff,hofstadt ende erffenisse daerbij ende aengeleegen in 
der prochien van Asten ter plaetssen genoempt aen den Dijck neeven 
erffenisse Peeter Verschueren u.1.ende die gemeyn straet a.1., 
streckende van erffenisse erffgen.Mertten die Sceeper cum pluri- 
bus op erffenisse Dries Joostenzn.
-Item noch uyt eenen stuck beempts geleeghen neeven erffenisse 
die hoeve te Houbraeken u.1.ende Peeter Ceel Thijszn.a.1.,strecken
de van erffenisse Peeter van Myerloo op erffenisse erfgen.Mert- 
ten die Sceper.
-Item noch uyt eenen stuck groesee geleegen neeven erffenisse 
Peeter van Myerloo voirsr.u.l.ende den gemeynen Dijck a.1., 
streckende van erffenisse erfgen.Berthout van Kessel op den ge
meynen Dijck voirsr.
Noch heefft Peeter vercoopere verteegen etc.meede geloevende die
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voirsr. onderpanden te vrijen ende te weeren goet genoch waeldue- 
gende te maecken als voor den erffschijns voirsr. 
super omnia.

Deessen los met tsestich gulden elcken gulden van XX st.loopens 
geit daer die cooperen den anderen meede betaelen mach ende te 
Kersmisse te voeren op te seggen.
Den XVe january anno ut supra.
-in marge:Goort Willems,Henrick Bathen.

fol.8vo
Ffrans Geel Peeterszn.heeft vercofft Thomaessen Peeterszn.van 
Reest:
-een stuck landts gelegen in der prochien van Asten aen Voerssel 
donck,Sint Joris altaer u.1.Peeter Peegs a !1.,streckende van erf 
fenisse Thonis Ver... op erffenisse erfgen.Jan Vereynseldonck 
voert verteegen etc.ende te weeren los ende vrij van alle commer. 
super omnia,den XVIIIe january anno ut supra.
-in marge:Goort Willems,Henrick Bathen.

fol. 9 en wat er volgt allemaal blanco.

Einde R 66a.
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Algemene klapper R 66-R 66a
bid.

Aerntss.,Peeter -Aertke de dr.- 37
Altaar,Sint Achten 16
Alttaar,Sint Anthonis te Aarle-Beek 73
Alttaar,Sint Joris 86
Altaar,O.L.Vrouw 18-24-76
Andriess,Andries Hendricx -Heylke de wede.- 43-44-45
Andriess,Jan Joost -en Joost de zn.- 37

Beeck,Willem Claess.van 28
Beeck,Jonkheer Willem Janszn.van 72
Beelen,Jan Jan 77
Berckel,Rutger van 74 
Berckers,Aernts

3 zn.Jan,Willem,Bartholomeus 30
Berckerss,Jacop Aernt 45-48
Berckers,Jan Aernt s 30
Berckers,Jan Philips 85
Berghe,Aernt Mathijss.van den 39-62
Berghe,Prans Mathijszn. van den 75-76
Berghe,Franchoys van den -erfgen.v.- 43
Berghe,Jan Pransszn.van den 33-41-78
Berghe,Mathijs -erfgen.v.- 45-46
Best,Aernt Goessenss.van 32 
Best,Goessen Aertzn.van (gm.Anna) 37-72-73
(Bluussen)Jan Henrick 85 
Boes8chot,Jan van -Marie de wede.-

2 knd.Katharina (gm.Hendrick Jan Marceliss.)
Philip 26-27

Boesschot,Philips Janss.van 27
Boesschot,Valentijn Severijns van 27-56
Bogart ,'Wilbort van den 54-55
Bollen,Catharina dr.Dirck 84
Bollenss,Joachim Willem 29
Bottelmans,....  -Hilleke de wede.- 72
Brederode,Heer Balthasar tot 9 
Brederode,etc.Heer Reynhart van (Heer tot Asten)

2 drs.Joffr.Anna en Joffr.Adriana 9-10-11-13-49
Brey,Aernt van 3
Brey,Dirck van -onm.knd.- 45
Brey.Jan Aerntss.van 45
Bruyn,Jan dye 42 
Bruynenss,Jan Willem s(gm.Maryke dr.Jacop van Oirschot) 38
Bruystens,Prans 50 
Bussel,Anthonis Goirts van (gm.Anna dr.Peeter Reynder Janss) 18
Bussell,Dirck Ghoirts van 19 
Bussel,Joost Ghyeliss.van
Bussel,Joost Goirtss.van 18 Bussell,Willem Ghoirtss.van 33-34-39



bid.
Camp,Aernt Marcheliss.van den 33-36
Ceelenzn.,Peeter Jan 72-73-85
Chelenss,Hendrick Marten 45
Colen,Prans Ardt 5-54-55-71-73
Corneliss,Mathijs Thijs 21
Cruys,Anthonis Thomaszn.van de 8-85
Cruys,Ghielis Jacopss.van den 24-25
Custer,de 63

Danielss,Daniel Lambert 3
Danielss,Prans Goert 20
Danielss,Ghoirt -Wilbrorden de wede en knd.- 38
Daenelszn.,Jan Thomaes 24-79-■83
Danielss,Joost Ghoirt 43
Danielss,den ouden,Joest Goert 20

>26Danielss,Joost Willem 20-
Danielss,Thomae s 50
Daniels,Willem (gm.Katharijna)

zn.:Joost 33--34
Deenen,Anna dr.Job 79
Deenenzn.,Daenel Marten 83- CD■

Deenen,Dirck Marten 80
Deenen.lïicolaes -schepen tot Asten- 13
Diesdonck.Hubrecht Joestenzn.van

zn.Joost 78
Dyesseldonck,Joost van 54
Dircks,Art 75
Dircx,Jacop 58drs.Anneke en Marijke
Dircks,Joest Henrick 74
Dirckszn.,Pauwel Jan 75
Doerren.Art van (gm.Jutten) 74
Doerne,Jr.Henrick van 49--74
Dommelen,Hr.Peeter van -pr.- 39
Duerne,Peter Gevartss.van 39

Emontss,Daniel Herman 41-42
Emontes,Dirck Herman -Jenneke de wede.met onm.knd.- 41-42
Emonts,Prans Aernt -Mechtela dr.Laur.Verhoeven de wede-

3 onm.knd.Aernt,Jan,Marijke 17-18
Emontss,Lambert Daniel (gm.Johanna) 2-3-42-43 
Everarts,Jan (gm.Marie Jansdr.van Nuwenhuys)
Eynde,Anthonib Merceliszn.van den -Margriet de wede.- 80-81-82
Eynde,Hr.Prans Mathijss.van den 69
Eynde.Hendrick Aerntss.van den 15-24-25
Eynde.Hendrick Corneliss.van den 20-23-44
Eynde.Hendrick Gieliss.van den 15
Eynden,Joost Willems van den 60
Eynde.Marchelis Danielss.van den 42
Eynde,Willem Danielss.van den (gm.Katharijna) 33-34



bid.
Frsncken,Dirck -schepen- 4
Franckenss,Dirck Jan (gm.Katharijne) 35-37
Francken,Gherart

3 knd.Gherart,Luytgart,
Elisabeth (gm.Jaspar Roeloffss.)

Gherwen,Daniel van 
Gherwen,Jr.Herman van
Gheverts,.... Anthonis (gm.Beatrix) 4J
Ghevartss,Peeter Marten °8
Ghielens,Elsken dr.Aernt 3
Ghyelenss.Michiel Aernt 3
Ghoer,Jan Janss.van de 
Ghoer,Joost Gherartss.van de 

zn.Anthonis 
Ghoer,Willem Willems van de
Ghoir 11,Hendrick Willems van 30
Ghoirts,Ghoirt Willem -mede-schepen- ^7
Gobbels,Daenel Goert 74
Goerts,Goert Lambert (gm.Marie dr.Jan Lemmens) vn 71
Goerts,Weyn Peter IeGoirtss,Willem Aernt 4o
Groeten,Dirck -de erfgen.- 72
Grooten,Joost s ^2
Groeten,Laureyns Mathijs s -Johanna de wede.- 
Grooten,Lenaert Jan s 7

Haenenss,Willem Aernt 29
Hannenes,Willem Aernt 3' 
Hanssenzn.,Frans Bruysten
Heell,....  van -wede.van- 26
Helmont,Jan van -Mary dr.Willem Verhyndert de wede.-

dr.Jenneke 15-16
Helmont,Jan Philips van 5
Hersell,Daniel van -de erfgen.- 14
Heymkenss,Anthonis Willem 31 
Heynen,Jan

nat.dr.sElisabeth (gm.Jacop van Oirschot) 3B 
Heynen,Jan Thomaes 20-51-52-53
Heytrack,Willem Martens van den 49
H.Geest te Asten 32-43-44-45-72
Hoebenss,Frans Jan 21 
Hoeck,Jan van (gm.)
Hoeff,Thomas Marceliszn.van 74Hoervoirtss,Pauwel Jan 40
Ho(e)ve,Thomaes Marchelis van 32-33 
Hoeve,te Asten 14-19-21-39-80-81-82-83
Hoeven,te Doerne en Vlierden 21
Holbraecken,Jan Jooetens van 27
Horricx,Hr.Ghoirt -pr.- 14Houbraeeken,Anthonis Joosten van 22
Houbraecken,Dirck van -de erfgen. 47
Houbraecken,Ghyelis Peeterss.van 21



bid.
Houbraecken,Jan Joosten van A_?i_?p_po_9i.C;c
Hove,Thomaes Marceliss.van tlHulst,Willem van Sé
Hijligen, Ghevert Jan ^3

Jacops,Hendrick cq 
Jacops,Jan 3O-4 1- 4 2 - 4 6
Jacops,Jan Hendrick 7-29 Janss,Peeter Reynder (gm.Joostken)

3 knd.Thomaes,Willem,
Anna(gm.Anthonis Goirts van Bussel) 18-20-30Jonckers,Hr.Marten s 45

Joostenss,Joost Jan 35-37

Kerk,Asten 8-63
Kessel,Mr.Berthout -Jonkvr.Anna van Bacsen de wed.en knd.-

80-81-83-84-85Kessel,Berthout Ghielenss.van -Jenneke,zijn zuster- 51
Kessel,Berthout Ghieliss.ffan 20

Lambertss,Aernt Dirck 23
Lambertss,Lambert Willem 32
Lemmenss,Aert Jan 70-71
Lemmens,Dirck Willem 70
Loyens,Dirck Wouter 17-33-34-44-48
Lucass,Anthonis Jan(gm.Mechteld Laureyns Verhoevendr.) 17-18-35
Lueskenss,Henrick Aernt 26
Lynden,Dirck Willemszn.van der 80-81-82-83-84-85
Lynden,Joost van der 41-42L5jnsen,Lenaert Lambert (gm.Wendele) 49
Luycas,Hendrick -de wede.- 46
Luycas,Philips .... 49

Marcheliss,Lenaert -Hilleke de wede.- 39-40 
Marceliss,Hendrick Jan(gm.Katharijna van Boesschot)
Matheuszn.,Matheus Henrick 78-79
Matheuszn.,Ysbout Peeter 78-79
Meeliszn. ,Peter Mathijs (gm.Marie) 79
Melise,Goort Mathijs 68 
Melis,Jan (gm.Ghyeliske)dr.Ghyeliske 55-56 
Mennen,Anthonis (ggm.Heylke)

6 knd.Joost,Hendrik,Gherart,Pauwel,Ermgard,
Marijke (3 onm.) 6-7

Mennen,Henrick Joost 56
Mennen,Joost Anthonis 83 
Mennenss,Mathijs Peeter 23-26-27
Michiels,Jan 85Michielss,Michiel Aernt 56-57



Moe sdijck, Jacop Janss.van de 74-77
Moesdijck,Lambert Janss.van den 33-64
Mylendonck,etc.,Hr.Godert tot 10

bid.

lauwen,Jan Peter 58
Nauwenss,Willem Peeter 15
Nuwenhuys,Dirck Laureynss.van 33Nuwenhuys,Jan van 54
Nuwenhuys, Mar ie Jansdr.van (gm.Jan Everarts) 53

Oirschot,Jacob van -met Jan de zoon.- |
Oirschot,Jacop van (gm.Elisabeth nat.dr.Jans Heynen)

dr.Maryke (gm.Jan Willem Bruynen) 38
Oirschot,Jacop Danielss.van 4-39
Oirschot,Jacop Daniels en Joost Daniels van -brs.- 8
Oirschot,Jacop Daniels (ggm.Elisabeth dr.Joost Verdijsteldonck)

2 onm.knd.Daniel en Yken 8
Oirschot,Jan van 22
Omel,Gherart van 60
Otterdijck,Claes van (gm.Mechtelt)

4 knd.Jan,Peeterken (gm.Doynhout Henrick Deynthoutszn.)
Maria (gm.Peter Mathijs Meeliszn.) en Anna 79 

Otterdijck,Claes van -Catharina dr.Dirk Bollen de wede.- 84 
Otterdijck,Hans van 49
Otterdijck,Jan Claeszn.van 79-83-84

Peeterss,Prans Prans 26-78Peeterss,Prans Marchelis 17-34-86
Peeters,Jan -de erfgen.- 37
Peters,Jan Peter (gm.Anna dr.Jan Lemmens) 70
Persoenschappen,van Asten 17
Philips,Jan 7

Ravenacker,Gherart Willems van den 61
Reest,H..... Maes van 72
Reest,Thomas Peterszn.van 74-86
Roeffss,Marchelis 27Roeffssoen,Michiel Ghielis 4Roeloffss,Jaspar (gm.Elisabeth dr.Gherart Prancken) 36
Roesven,Prans Jan Pranssenzn.van 78Ruth,Aert Janss.van 50Ruth,Hr.Dirck -pastoor tot Asten- 42 Ruth,Dirck Tielens van -schepen- 40-41-47-59
Ruth,Heer Hendrick -vicarius tot Asten- 9



b l f f 7 r j .Schalvogels,Goort 57
Schepenen (1573-1574) 2-12-15-17-19-20-23-26-27-33
Schepenen (1575-1576?)tHenrick Baten,Henrick Willems,Goort Willems 72-73-79-84-85-86
Schootmanss,Jan Thielen 20-28
Severijnss, Valentijn en Anthonis -brs.- 7
Slaetszn.Peeter Jan 7-42-64-77
Slechs,Claes Mathijs -Catharina de wede.-onm.knd.- 75-76-77
Slechs,Dirck (gm.Anna)onm.knd.Jenneke,Grietke,Maertke 75-76
Slechts,Dirck

2 drs.Lysbet en Mechtelt 18
Slechs,Dirck Mathijs 4-24-18-76-77
Slechs,Mathijsknd.Lucas,Prans 75-76
Smeets,Cornelis Jan 77
Smeetss,Corstiaen Goirt -Jan onm.zn.- 43
Smeetss,Jan Anthonis (gm.Hendricxken)
Smeetss,Jan Corstiaen 44
Smeets,Peter Jan (gm.Leenke dr.Jan Lemmens) 70-71
Smolders,Ghyelis Joost 53
Stevens,Aernt Aernt 50

Thielen,Jan 56-63
Thielen,Jan en Jutte 75 
Thielmanss,Peeter Joost
Thyelen,Dirck -schepen- 39 
Thijszn. ,Marcelis

knd.Peeter,Jan ,Willemke 73
Thijszn.Peter Marcelis 73

Verasdonck,Henrick Ansoms 78 
Verdysteldonck,Jacop Joosten en w.Elisabeth Joosten 8- 44-72
Verhyndert,Aernt Lucass. 4
Verhyndert,Anthonis Willems 15-16
Verhyndert,Mary dr.Willems (gm.Jan van Helmont) 15-16 
Verhyndert,w.Willem (gm.Elisabeth)

3 knd.Antonis,Margriet,Mary-wed.Jan v.Helmont- 15
Verkeenen,Peeter Aerntss. 30
Verrijt .Anthonis Jans 32 Verrijt, Jan -de erfgen.- 
Verrijt,Jan -met Anthonis de zn.-
Verrijt,Jan Jans 43Verijt,Jan en Peter 73 
Verrijt,Jan Willemszn.onm. knd. Jan, Lij ske 77
Verrijt,Joost Willemszn. 45-75-76-77-80
Verrijt,Ysbout Willemszn. 78
Vervoirt,Aernt -Mechtelt de wede.- 40Vervoirt,Aernt Aerntss. 34
Vervoert,Ardt Andryes 75Verweyen,Aernt Peeter Emonts 18



Vicarius tot Asten,de 8_1 3-43-63Vlierden,Jan van -de erfgen.- 57
Vrients,Hendrick -de erfgen.- 46
Vrientss,Joost Aernt 45Vroeyen,Peeter Willem s 40Vroeyen,Willem s -de erfgen.- 46

bid.

Waeter,Andries Hendricxss.van den 3-7-51Werdingen,Bartholomeus Peeters van -met Anthonis zijn br. -46-64-65Weyden,Mr.Frans van der -met Ambrosius zijn br.- 48WillemsE,Ghoirt 37Willems,Thomas (gm.Lijsbeth) 74Winckell,Dirck Joosten van 43Witten,Dirck Jacops -Mechtelt de wede.- 79Witten,Hendrick La.... 55Wytenhorst,Hr.Johan van (ggm.Margriet v.Doeren en knd.-)-Heer van Horst. 9-10
Wijtfliet, Jan van 51

Ysboutss,Jan Thomaes 25-74

Zeylberch,Mr.Dirck van den -rector Omel- 68 
Zeylberch,Jan Andriess.van den 4-26-61-74 
.........Joost Aerntss van den (gm.... dr.Willem Froyen) 57-58





Klapper alleen op persoonsnamen der bezitters of gebruikers 
van belendende percelen. R 66-R 66a

bid.
Aelst,Jan van 78
Andries,Jan 42
Andriess,Peter Hendrick 43
Anthoniss,Peeter 33
Asten,de Heer van 47-48-50-76

Beeck,Andries Janss.van den 65
Belmeeckers,Peeter 7
Berckers,Jan Philips 8
Berge,Aernt van den 3
Berge,Jan Franss.van den 64 
Berthen,Andries -de erfgen.- 48-75-78-79
Boesschot,Ghoirt Geldenss.van 41
Bolleken,Joachim 13
Bollen,Jacop 41
Borlaer,Jan Peters van den 52
Bottelmans,Lenart -de erfgen.- 53 
Bruystens,Mathijs -de erfgen.- 17-22-40-41-49-77-78
Bruynen,Willem -de erfgen.- 5
Bussel,Ghoirt Danielss.van -de erfgen.- 7
Bussel.Joost Ghyelenss.van 35
Bussel,Willem Goirtss.van 65

Chelenzn.,Henrick Marten 
Coecx,Peeter 
Colen,FranB
Colen,Jan -de erfgen.- 
Coolen,Peter 
Colen,Willem
Cruys,Aernt Jacopss.van den 
Cruys,Anthonis Thomaess.van den 
Cruys,Michiel van de

22-35
42

22-24-35-41- 45-46 
24 62
28-53
43-44
8

7-8-24-39

Danielss,Jan Maes 17-23
Danielss,Joost Joost 2
Danielss,Thomaes 41Diesdonck,Anthonis Willemss.van 22
Doerren,Ardt van 72
Driess,Peter 20-28

Eemonts,Frans Ardt 76Emmerick,Willem van 30
Eynde,Anthonis van den -de wede.- 91
Eynde,Hendrick Corneliss.van den 23-25Eynde,Marcelis van den cg
Eynde,Pauwel Marcheliss.van den 22-75



bid.
Geertszn.Goert 77 
Gemeynt van Asten,de 19-26-74-80
Glie vert s, Mart en -de erfgen.- 68
Ghielens,Anthonis Marten 7
Ghoer,Anthonis Gheritss.van de 23
Goer,Jan Janss.van de 26
Ghoer,Joost Gheritss.van de 44
Ghoer,Willem -de erfgen.- 67
Goirtss,Ghoirt Gerart 47
Ghoirtss,Ghoirt Willem 22
Gortss,Michiel Gherart 24 
Grooten.Lenart 53-70-72
Grooten,Mathijs -de erfgen.- 25

Haen.Geldolp Ardt die 73
Haenen,tot Someren,Peter 13
Hanss,Bruysten 36
Heesse,Jan op die 78
Henenss,Henrick Jan 38
Henricks,Thonis 78-79
Hermanss,Willem Hans 43
Heyligen,Ghevart 65
Heynen,Jan Thomaes 25
Houbraecken,Anthonis Joosten van 24
Houbraecken,Henricx van -de knd.- 25
Houbraeckem,Jacop Yewenss.van 25
Houbraecken,Jan Joostens van 18
Hoebraecken,Marcel van -Katherijn de wede.- 25
Hoechten,Dirck van 12
Hoeff,Maes Peter Mercelis van 70
Hoeff,Thomas van 16
Huechten, Ghijsbert van 8
Huyben,Anthonis 38

Jacope,Hendrick 3O-47-52
Jonckerss,Dirck Henrick s 5
Joosten,Dirck 33
J00stenzn.,Dries 85
Joosten,Marijke -de erfgen.- 48

Kessel,Berthout van 59

Lamberts,Aernt Dirck 31-62Lamberts,Daniel -de erfgen.- 49
Lambertss,Henrick -de erfgen.- 31
Loyenss,Dirck Wouter 2-47-77
Lucas, Ardt 'JQ



Marceliss.Pauwel 
Mathijs s, Henrick 
Kathijss,Huybert Hendrick Mathijss, Jan Marchelis 
Mennen,Hendrick Joost 
Meydell,Henrick van 
Michielss,Dirck 
Myerloo,Peeter van

Nauwen,Jan Peeter 
Nauwen,Peeter Peeter

Os,Jan van 
Otterdijck,Goirt van

Peeters,Prans Frans 
Peeterss,Prans Marchelis 
Peeters,Wilbort Jan 
Pegs,Peeter

Rest,Peeter van 
Roeffs,Roelof 
Roggel,Huybert van

Sceepers,Gheefken 
Sceeper,Marte die -de erfgen. 
Sclechtesjïïicolaas Mathijs 
Smeetes,Mathijs Peeter 
Smet,Frans dye 
Smolders,Ghielis Joost 
Smolders,Ghosen Joost 
Snijers.Jan Willem 
Spee.Hendrick
Sijmonb ,Daniel -de erfgen.- 
Sijnen, Geef f

Theuwense,Andryes Henrick 
Thielenes,Jan Jan 
Thoer.Jan van Thijszn.Peeter Ceel



verasdonck,Henrick Henrickzn. 78-79
Verbeersdonck,Gherart Peeters 52
Verdonck,Peeter Peeters | 8
Verdij steldonck, Jacop |5
Verdijsteldonck,Peter -de erfgen.- ° 
Verest,Peeter Janss.
Vereynseldonck,Aernt 5 
Vereynseldonck,Jan -de erfgen.-
Verhaesseldonck,Willem 72
Verhoeven,Joost Joostens 23 
Verkeenen,Peeter Aerats «  Is 2? Verrijt,Anthonis Janss. 20-25- 28-43 
Verrijt, Cornelis
Verrijt, Jan In 
Verrijt,Joost Willems
Verrijt,Peter Philipszn. ((
Verrijt,Philips -de erfgen.- 5^
Verrijt, Willem £
Verschueren,Aernt Dircxss. 5-^4
Verschueren,Dirck 4b
Verschueren,Ghevert Aernt 51 
Verschueren,Peeter 
Vogels,Hendrick 
Vossen,Dirck s 
Vriens,Jan ArdtVroeyen,Jan Willem s 2

bid.

Wagemaeckers,Joost Henrick 38
Werdingen,Bartholomeus Peeters van 75
Weyden,Bonaventura van der -de erfgen.-

Ysboutszn.Ysbout Mercelis Ysermanszn.,Dirck
30-56-7922





Toponiemen R 66-R66a

7-17-19-22-51-52-72-74-77-<
Aa,de 11
Aa stappen,een maldersaet lants op ^̂  
Ackerken,Heyl van Ob

Beempt^den grooten-achter het scloth-
Beempt,den middelsten grooten ^
Bilsbraeck,acker den 62
Bossch,groese aan den 65
Braeck.land die 11Brandt bij het sloth,beempt den ^
Broeck,t gemeyn 43Broeck tot Omel,het gemeyn 7
Buseelsche,beempden 1 9
B u s s e l l , hoeve te -omtrent den Dijck- 43  
Bynderen,convent

. 36Cauberch.huis achter dye ^
Clootken,cleyn -akker- 43
Cobusacker,den 11
Cranenbraeck, acker den -J2 
Cruysacker,den

, , 39Diesdonck,hoeve op 12
Doel,ackerken het 33  
Donck,groese op den 4 6-5 0-5 1 -5 6 - 6 3
Dijck,den - , « 19Dijck,hoeve "Bussell omtrent den g 
Dysteldonck,groese op

5SEeussel aant Laerbroeck,een
Eeussel.het hoogh ccEey.ssel.op Huesden.een g'
Eusselvelt,een U  
Endenpoel,akker denEyndtacker,den -naast scloth en Onstaden-

Haesseldonck,groese in de '
Halfacker, land den -
Haryshoff ende hofstad A
Heesackers.land in de ‘ 2"
Hencxacker,den ' 
Heytcamp,land den Heytrack,groese bij denHoubraecken,die hoeve 25-7<
Huis,etc.bij de kerk en kerkhof V

bid.

12

-12

—85

I

■29»
1 - 1 2

1-77

-76
I

>-85



Knynberchakker,den 11
Koestraat,weg van der 33
Koelhofken,een 31
Kolck,land in de 23

bid.

Laarbroeck.het 11-16-24-59-70
Langenacker,den 11
Lielaer,land int 78
Lielder,groese int 5-22-30-47
Lochtenacker, den 12
Loop,den gemeynen 59
Loeverbos,akker -naast scloth- 11-12
Loverbosch,land op 47-67-73
Loverboswech,de 47-73

Molenacker,dyen twee 11
Moleneynde,huis omtrent den dorp aan de 46
Molenschaut,groesvelt die 48

Nappert,groese in den 22
Nappart,het straatje van den 60

Oiversnest,akker den 12
Ome 11,huis enz.tot 20-26-28-31-43-44-62-71Onstaden.land op 51

Passacker metten cleynen clootken,den 12Pat,den Bosscher 20-28

Root,beempt int 22-23-46Rootacker,den 1 1 - 1 2Root,euselvelt in het 29
Root,coelvelt int 50Rye,een akkerke op te 11Rynckvelt,het 35

Scloth,beempt den Brandt achter het (slot =kasteel) 11-12Snyerecamp,groese in 23-24Spleet,beempt in die jqSporct,land of groese die 53-56
Stegen,huis enz.in de 3-7-8-39-56



Tempelhoff,huis en hof den
bid.
50

Udelcoot.huyske aan 27

Ven,land int 
Venecker,land den 
Vlaes,land die
Voerseldonck,aan (Voerdeldonck) 
Voetpat,den gemeinen 
Voirt,beempt aan de 
Vranden,de bergen van der 
Vrandtacker den 
Vuytfanck,een

28
80
6533-35-40-41-49-64-86
62
42
11-12
12
13

Wabbenbraecke,akkerke den 11-12
Waterlaet,de 26
Wielput,gemeyn broeck genoempt 59
Wielput,groese aan 80
Willichacker,den 60 
Wolffsberch,huis of land in de 2-21-63-75
Wijacker,metten cleynen clootken 11
Wljer, erfenis den 11

Ymerick,beempt den -aan Voirdeldonck- 40





Dit schepenprotokol omvat de periode van 14 nov.1580 tot en met
16 apr.1597.
De volgorde der betreffende akten is echter niet chronologisch. 
De regesten en klappers van dit protokol zijn gehaakt door de 
heer A.F.N.van Asten uit Asten.Mevr.R.Wijnhof uit Helmond ver
zorgde het typewerk en de indeling.
De vormgeving van het geheel geschiedde door het Streekarchiva- 
riaat Peelland.

Deurne okt.1990.

Op dit protokol R 66b zijn drie soorten klappers gemaakt.
De eerste klapper omvat alle voorkomende namen,met uitzondering 
echter van de namen van bezitters of gebruikers van belendende 
percelen,deze zijn te vinden in de tweede klapper,verder worden 
alle toponiemen vermeld in de derde klapper.



Schepenprotocol Asten R 66 b 
vanaf 14 nov . 1580

Is beschadigd.
Het eerste folio-blad is verdwenen en begint met fol.2. 
fol. 2
....ende Peter Peter Nouwenss.los en vrij heeft wettel.vertegen op 
't stuk groese tot behoef des verkopers.
Mag lossen met 25 gld.Actum 14 nov.1580.
fol. 2
Peter Jan Slaets verkoopt aan Willem Thijs Groetenss.een jaarl.ren
te van 30 st.op O.L.Vrouw Lichtmisdag,te betalen uit:
-een huizing,hof en erfenis op Dysdonck 1 Matheus van den Eynde
2-3 Jacob De .... 4 de gemeyn beeck.
Die rente mag gelost worden met 25 gld.
fol. 2 vo
Joest Goris van Bussel als man van Anna heeft helmelinge vertegen 
(afstand gedaan) op alsulk versterf hem aangestorven van Pranssen 
van Helmont,vader wijlen Anna voors.ende dat tot behoef van Catha
rina weduwe van Pranssen voors.en haar kinderen bij hem(Prans) ver
wekt gehad.
Catharina voors.met momber,verder Joost,Jan,Margriet en Marie alle 
knd.Fransen van Helmont zaliger,verkopen aan Joost Goris Daniels 
een jaarl.en erfel.rente van 8 vaten rog uit:
-huizing,hof en land aan den Dijck 1 erfgen.Jan Jan Peters 2 de 
straat enz.Mag lossen met 40 gld.
Er staat ondergeschreven:
Daniel Coolen als helder des briefs bekent dat Lenart Marcelis de 
brief gekweten heeft- 16 maart 1 6 1 8.
fol.3 20 jan.1 581
Derick Tielens onze mede-schepen,verkoopt aan Jacob Jacobss.Ver- 
boerdonck een rente van 4 gld.uit een stuk groese aan Voerdeldonck
1 Reynder Mathijss. 2 erfgen.Frans Coolen 3 Peter Willem Froyenss.
4 erfenis des verkopers.
Mag die rente lossen met 75 gld.
fol.3 , 3 vo ,4 20 jan.1581
Dat voor ons komen zijn Gerardt Joest Henrickss.,Henrick en Peter
zijn broers.Ze delen goederen van ouders en grootouders.
A Hendrick kreeg:
-groese int Lielder 1 erfgen.Thonis Janss.van Bussel 2 erfgen. 
Frans Coolen
-land gelegen int Noetgen.
Vrij behalve
4 gld. 10 st.aan Methijs Verrijt en 4 vaten rog aan Jan Joost die 
Mulder.
B Gerard kreeg:
-huizing,hof en dries int dorp 1 Henrick Jan Deckers 2 Lambert Ge- 
rards van Os 3 erfgen.Heyn Jan Stricken -stuk land
Vrij behalve 3 gld.aan Jan Maes Robben 4 vaten rog aan Jan Joost Mulders.
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C Peter kreeg:
-groese int Roet 1 erfgen.Peter Tielen 2 Aert van Ruth 3-4 Henrick 
Deckers
-groese omtrent Roet 
-een akker aldaar
-stuk land int dorp 1 St.Catharina-akker 2 Rector Adams 3 Sancte 
Cruce in kerk te Asten (=altaar)
Vrij behalve 3 gld.aan Jan Maes Robben enz.
fol.4 vo 27 jan.1581Elsken Peter Willem Verenseldonck dr.(of Vereuseldonck),Willem 
Goert Danielss.als man en momber van Margriet,Jan Joest Peter Ver
enseldonck zelf en voor Willemke,Grietjen,Peterken en Peteren allen 
Janss.wettige zusters en broeder,Joest Peter Joestenss.van Lyssel 
zelf en voor Marike zijn wettige . zuster, Jan Peter Pecxss.en Wilbrort 
zijn wettige broer met Gerardt Pecx hun momber,Jan Janss.van Ruth 
zelf en voor Petere,Jenneke en Metgen kinderen van Elisabeth zijn 
wettige zuster,
Aert Aertss.Vervoirt,Derick Gielen als man van Elsbena,Jan Thonis, 
Heylke en Ytgen alle wett.kinderen Pauwels Horevoirts verwekt bij 
Elisabeth Aerts dr.Vervoirt met Gevard Jan Dericx en Aerdt Aerts 
Vervoirt als mbrs., verkopen aan Jan Henrick Thijss.:
-een huis met hof enz.tot Voerdeldonck 1 erfgen.Aerts Vervoirt
2 erfgen.Pauwels Horevoirts 3 de straat.
-een groese,ook aldaar
-stuk land op Loverbosch
-een schepenbrief van een malder rog.
Deze brief was 15 dagen in wedemaent 1476.
Dat malder is nu geldende Derick Jan Dries.Vrij behalve 7 vat€n.
fol. 5 20 febr.1581
Derick Jan Glaess.verkoopt aan Willem Claess.van Beeck erfgoederen
die hem aanverstorven zijn van Joirden Claes zijn oom,te Asten.
fol.5 voWijnant Peter Henricxss.,Henrick Jan Smeetss.als man van Maria,Da
niel Henricxss.en JanLoyen als man van Catharina en Daniel Henricx 
voorsr.hem sterkmakend voor de onmondige kinderen van Mathijs en Ja
cob zijn wettige broers,bekennen betaald te zijn van zulke gelofte 
als Dries Joestenss.van Hoebraecken hen eertijds in zijn leven ge
loefd had.
fol. 5 vo 6 maart 1581
Jan Thonis Mulderss.en Anthonis zijn wettige broer hebben gedeeld
de goederen van hun ouders.
A Jan kreeg:
-huis en erfenis tot Omel 1-3 Willem van Heuchten 2 erfgen.Prans 
Snijders 4 de gemeynt.
Hieruit moet hij jaarlijks aan Mechtelt zijn zuster "dryentwintich- 
sten halven stuiver" en een oirt stuiver cijns betalen.
(=22ir st.en 1 oort st.)
fol. 6
B Anthonis kreeg:
-stuk land tot Omel,die Hoeve geheten.1-2 Frans Janss.van Brey
3 erf gen. Jan Ceel Snijders 4 de gemeynte."ut dicebant" =zoals hij zeide.
Vrij behalve een oort st.cijns en een malder rog.
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Jan Anthonis Smulderss.verkoopt aan Jan Janss.van de Goir een huis 
met erfenis te Omel -zie vorige acte-
fol.6 10 maart 1581
Valentijn Zevereynss.verkoopt aan de drie onmondigen Jan Henrick 
Jacobss.een rente van 4 gld.10 st.uit een groese op die Haseldonck
1 Cornelia Jan Smeetss. 2 Peter Heyn Sceperss. 3 erfgen.Pauwels 
Merceliss. 4 de Aa.
De verkoper mag altijd lossen met 75 gld.
In marge:
Henrick Jan Jacobss.bekent dat Claudius Ideleth als schout,deze 
rente van 4 gld.10 st.aan hem heeft gelost op 14 juli 1610.
fol. 6 vo
Valentijn Se vereynss. van Boesschot verkoopt aan Heylke weduwe Ysbout* 
Henrick Jacobss.en haar kinderen een rente v n 6 gld.
Deze rente had Valentijn eertijds volgens schepenbrief d.d. 14 sep.
1578 gekocht gehad van Aerêt Peter Matheuss.geldend uit een huis, 
hof enz.in de Langstraat.
Valentijn voorsr.verkoopt ook nog aan Heylke een rente van 3 gld. 
volgens schepenbrief 25 aug. 1579 geldend uit een huis int dorp.
fol. 7 14 maart 1581
Goessen Daniel Hermanss.verkoopt aan Jan Jan Joestenss.een groese
int Roet 1 erfgen.Aert Peter Ceelenss.
Vrij behalve jaarlijks 100 gld.tegen 6%,
fol. 7 vo 15 maart 1581
Henrick Thijs Groetenss., .Villem Thijss.Prans Thijss., Joest Thijss.,
Jan Roefs man van Peterke,Jan Dirck Thijss.,Wouter Loyen als man van 
Ida,Thonis Joesten,Aleyda,Anna kinderen Jan Joesten verwekt bij 
Marie dochter wijlen Thijs de Groet met hun mombers,
Thijs,Derick,Aert wettige kinderen Lauwreyns Thijs Groetenss.en De- 
rick Thijs die Mulders als man van Anna dochter Philips Bruystens 
verwekt bij Anna Thijs Groeten dochter,alle wettige kinderen en erf
gen. van Mathijs die Groet en Anna zijn vrouw zaliger.
Ze hebben gedeeld de goederen van hun ouders.
A Henrick Thijs,Joest Thijs en de kinderen van Derick Thijs kregen: 
-huizing,hof, hof stad en erfenis daarbij tot Omel,geheten aent Goir 
-stuk land,die twee deel doir den Halfacker 1 Thonis Verrijt e.a.
2 de wederdeelders 3 Henrick Corneliss 4 Thonis Verrijt.
-stuk land,het nieuwe landt 
-een groesveld,Alendendael 
-een groese,int Swafrtbroeck 
-stuk land,in de Horst-stuk land,op de hoge Loe 1-3 Juffr.Elisabeth van Doirn 2 Goert 
van Otterdijck 4 de weg.
-stuk land,den Cuylecker.
Vrij behalve jaarl.een vat rog aan de pastoor en koster te Asten, 
twee vaten rog aan de kerk te Asten.
B Willem Thijs Groetenss., Jan Roeffs als man van Peterke en de kin
deren Lauwreyns Thijss.kregen:
-een huizing,hof en hofstad tot Omel en geheten,die Eept met de erfenis daarbij 1 '.Villem van Huechten 2 Frans Janss.van Brey 3 Goert van Otterdijck 4 de gemeynt.

fol. 6
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-stuk land aldaar
-stuk land,die half hoeve 1 Willem van Heuchten 2 de wederdeelders
3 erfgen.Willem Hanssen 4 de gemeynt.
-het derde deel van de Halfecker 
-een groesveld,die Eept 
-een groese int Swartbroeck.
Vrij behalve drie vaten rog aan de kerk tot Asten.
C Prans Thijss.Groetenss.,Derick Thijs die Mulder als man van Anna 
en de kinderen van Jan Joesten kregen:
-een huizing,hof,hofstad met de erfenis en de gecoffte camp daarbij 
tot Omel 1 Thonis Gerits 2 Jan van Sceepesel e.a.3 Willem vanHuech- 
ten e.a. 4 de gemeynte.
-dat half nieuwe land naest Swartbroeck
-Onser Liever Vrouwen Eussel met de andere groese aaneengelegen.
Vrij behalve twee vaten rog aan de kapel tot Omel,twee vaten aan het 
St.Joris-altaer tot ABten,twee vaten rog aan het St.Achten-altaar, 
een vat aan de H.Geest tot Asten en een cijns met anderen.
D Henrick Thijs Groetenss.en de kinderen van Jan Joesten kregen:
-een rente van 6 gld.5 st.tot Asten aan Hans Scalvogels
-een rente van 3 gld,aan de kinderen Lauwreyns Thijs Groetenss.
-een mud rog aan Anthonis Gerits tot Asten
-een rente van 4i gld.aan Henrick Joest Mennenss.tot Asten.
fol.8A verso
E Willem Thijs Groetenss. en Joest zijn broer kregen:
-een rente van 6 gld.opt dorp van Zoemeren 
-een rente van 3 gld,5 st.op Wouter Derick Wouters 
-een rente van 4 gld.5 st.op Anthonis Gerits 
-een mud rog op Jan Dries tot Asten.
P Heer Aerdt Thijs Groetenss.en Jan Roeffs als man van Peterke 
kregen:
-een rente van 2 gld.op Joost Gelis
-een rente van 3 gld.op erfgen.Peter Tielen
-een rente van 2 peters jaarl.op de erfgen.Aert Berckers tot Asten,
G Prans Thijs Groetenss.en de kinderen van Derick Thijs Groetenss. 
kregen:
-een rente van 3 gld.op Peter Jan Evertss.tot Gerwen
-een rente van 3 gld.op erfgen.Willem Hans Hermanss.tot Asten
-een rente van 3 gld.op Jan Daniels tot Gerwen
-een rente van 3 gld.2? st.op Anthonis Gerits
-een rente van 3 peters op erfgen.Jan van de Cruys tot Asten
-een rente van 3 gld.op Peterken Claes tot Gerwen.
H Derick Thijs Hermanss.als man van Anna en de kinderen Lauwreyns 
Thijs Groetenss.kregen:
-een rente van 14 gld.op de erfgen.Aert Vrients tot Asten 
-een rente van 3 gld.op Jan Gerits tot Gerwen.
Nog voor ons verschenen alle erfgenamen Groetenss.,ze hebben ver
kocht aan Heer Aerdt Mathijs Groetenss.priester:
-een rente ven 12 gld.op Matheus van den Eynde.
Hiervoor heeft Heer Aert afgestaan van alle andere vorderingen.
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fol.9 vo 10 april 1581Ida Simona Jonckers dr.verkoopt aan Frans Bruysten Hanssensoen een 
erfel.pacht van 5 vaten rog min enen cop,uit onderpanden te Asten, 
aldus schepenbrief d.d.den ieraten dach in Sporckel 1567.
fol. 10 1 3 aprilMercelia Willemss.van Dyesdonck mede voor zijn kinderen,Mat'nijs Joes- 
tenss. Verrijt mede voor zijn kinderen en voor Catharina Roelof f sdr. 
van Milheze,Peter Aertss.van Brey,Joeat Aertss.van Brey mede voor 
al zijn broers en zusters,Prans Janss.van Breyjcnede voor Marie zijn 
zuster,Philips van den Berghe voor zijn kinderen,Lucas Mathijs 
Slecht ss. en Prans zijn broer,Aert Derick Porterss.mede voor al zijn 
broers en zusters,alle wettige erfgenamen van V/illernke Anthonis 
Willems dochter als moeder ter eender zijde;
Lambert Janss.Verrijt gemachtigd van wege de Heer ter andere zijde 
wegens Daniel Gelis omdat niemand hem heeft onderweynden die goe-r 
deren te verkopen.
Ze verkopen alzo aan Jan Jan Joestenss.:
-een huizing,hof en erfenis int dorp.
Belast met 200 gld,hiervan jaarlijks 6 gld.5 st.van de 100 gld.en
6 gld.van het ander 100 gld.
fol.10 vo 26 april 1581
Meester Jan Verdijsseldonck man van Henrica,Marten Dericx als man
van Yda verkopen aan Peter Mercelis Thijss.:
-een huizing en erfenis aan den Dijck,rondom gelegen in de gemeynte. 
Belast met 6 gld.jaarlijks die de koper moet betalen.
fol. 10 vo
Henrick Aert Michgielss.met Prans zijn broer en Jenneke zijn zuster, 
Thonis Geeff Driess.als man van Elsbena,Aert ïïreynssen als man van 
Anna,Marten en Jenneke kinderen van Gielens Aert Michgielss.en 
Claes Jan Aert Michgielss.met momber,hebben verkocht aan Anthonis 
Joostenss.van den Goir:
-huis,hof en erfenis tot Omel 1-3 Goort van Otterdijck 2 Joest van 
d.Goir 4 de straat.
fol. 1 1 27 april
Joest Anthonis Mènnenss.verkoopt aan Prans Bruysten Hanssenss.een 
aanpart uit een rente van 15 gld.,welk aanpart Joost voorsr.gekocht 
had van Jan Claess.van Otterdijck en Jans voorsr.aanpart is uit een 
brief d.d.14 dec.1553 die nu geldende is Jan Thomas Danielss.Het aanpart wordt nog ingewikkelder door er nog een brief d.d.11 ma 
1575 bij te halen!
fol. 1 1 vo 27 april 1581
Jacob Aert ss.verkoopt aan Peter Aertss.van Brey een stuk land aant
dorp.
fol. 1 1 vo 3 mei 1581
Wilbrorda weduwe Goert Daniels met momber verkoopt aan Luvina van
Coflenhoven Vrouwe tot Nuenen enz.een jaarl.cijns van 3 gld.uit:
-een huis,hof en erfenis tot Onstaden. 1 Jan Colen 2-3 de gemeynte4 erfgen.Derick Groeten.Mag lossen met 50 gld.



fol. 1 1 vo 8 mei 1581
Jacob Aert Berckerss.verkoopt aan Yda nu wettige vrouw van Wilbrort 
Verhagen een stuk land op Loverbosch 1 Maes van Reest 2 een weg
3 den Loverboschweg.
In een akte van 27 april -2 akten eerder- wordt er Jacob Aertss. 
genoemd,nu wordt dat Jacob Aert Berckers.
fol. 12 10 mei 1581
Valenijn Severijnss.van Boesschot verkoopt aan Aert Mathijss.van den
Berghe:
-stuk land geheten Oyversnest 1-3 de weduwe Peter Thijs Meliss.
2 de vikarie 4 de weg.
fol. 12 18 mei 1581
Gerardt Aert Jacobss.,Thomas zijn bre9r,Jan Thijs Sanderss.als man 
van Heylke,Dirck Jan Heesackers als man van Yda,Joest Huybertss. 
van Roggel als man van Catharina allekinderen en erfgenamen van 
Aert Jacobs en Margriet zijn vrouw,verkopen aan Joest Joris v.Bussel: 
-een huizing,hof, hof stad en erfenisse aan den Dijck 1 erfgen.Thijs 
Jan Belenss.2 de kinderen Marten Scepers 3 Prans Prans Peterss.
4 de gemeynte.
-stuk land,den Dljcker acker 1 Joest van Bussel 2 Prans Prans Pe
terss. 3 Thijs Jan Belenss. 4 erfenis Willems van Bussel.
-stuk land,die Hoenderbraeck 1 erfgen.Prans van Helmont 2 Jan 
Aertss.van Otterdijck 3 de kapel van Omel 4 erfgen.Jan Peters.
-stuk land op Braessel 1 erfgen.Jan Peter Nouwenss. 2-3 erfgen.Jan 
Peters cs.4 de gemeyne^ pat.
-stuk groese,Voerderbeemt? 1 de knd.Marten Scepers 2-3 de gemeyne 
Dijck 4 die gemeyn Aa.
-stuk groese int Lanckhout 1 Willem van Bussel 2 Ysbout Ysbout 
Joestens cs. 3 de Aa 4 Peter van Mierlo.
-stuk groese die Holle 1 Geeff Aertss.VerschuyÜen 2 de Dijck.
Belast met 3 gld. Jaarlijks, 3 malder rog en vat.
fol. 1 3 18 mei 1581
Joest Joriss.voorsr.verkoopt aan Gerardt Aert Jacobss.een jaarl. 
rente van 10 gld . 10 st.uit de goederen en onderpanden die.hij te 
voren gekocht heeft van de erfgen.Aert Jacobs en verder uit zijn 
deel dat hij tot Bussel heeft.
Mag lossen met 150 gld.
fol. 1 3 18 mei
Joest voorsr.verkoopt aan Jan Thijs Sanderss.een rente van 14 gld. 
uit onderpanden gekocht van erfgen.Aert Jacobs en verder uit zijn 
deel van goederen te Bussel.
fol.13 vo
Joost Joriss.van Bussel verkoopt aan Derick Jan Heesackers een ren
te van 18 gld.-zie vorige akte-.
Joost voorsr.verkoopt aan Joest Huybertss.van Roggel een rente van
17 gld. 10 st.uit onderpanden -zie vorige akte-
-Deze drie laatste verkopen van renten zijn allen gecasseerd-
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fol.13 VO 6 sept.1581
Willem Jan Ysermanss.als man van Iviarie,verder Jan ,Jacob,Prans,
Mercelis.Catharina en Margriet alle wett.kinderen van Marie voorsr.
verwekt (het vervolg is te vinden op fol. 16) bij Marcelissen van
Ayen met Peter Jacobs han momber,verkopen aan Aert Dericxss.vanHoebraecken:
-een huis,hof en erfenis aan den Dijck 1 de hoeve tot Hoebraecken
2 de koper 3 de weduwe Henrick Lucas 4 de gemeynt.
-stuk land aldaar 1 Derick Peter Ceelenss.
fol.14 26 juni 1581
Mathijs Peter Mennenss.verkoopt aan Anthonis Joestenss.van de Goir
een stuk groese tot Omel,geheten die Eyndelbeempt.
fol.14 27 juni 1581
Jan Henricxss.van Brey,Hendrick en Philips zijn wett.broers verkopen
aan Hendrick Corneliss.vam den Eynde een stuk groese tot Omel.
fol.14 vo 27 juni 1581
Valentijn Ze ve rijnss, van Boesschot verkoopt aan Jan Hendrick Colen 
als man van Marie een jaarl.rente van 6 gld.uit een stuk beempt ine 
de Haseldonck.
Mag lossen met 100 gld.
Deze brief is gelost aan Willem Jan Coolen.Actum 11 aug.1615. 
fol. 15 en 15 vo (beiden blanco.)
fol.16 (laatste deel) 29 dec . 1 5 8 1
Jan Janss.van Os als man van Maria verkoopt aan Jan Jan Joestenss. 
een jaarl.rente van 6 gld.,welke rente voortijds Lambert Janss. Ver
rijt verkocht had aan de drie nagelaten kinderen van Jan Slaets volj 
gens brief hierover van 26 jan.1 5 7 2 .
fol.16 vo 23 jan . 1582
Anno 1582 schepenen Derick Tielens,Peter Slaets,Mathijs Philips,
Jan Tielen,Henrick Cornelis en Lambert Henricx.
Jan Janss.van de Goir verkoopt aan Henrick Thijs Henricxss.:
-een huis enz.tot Omel
Belast met 3 gld.2^ st.losrente,nog met een oort st.jaarl.te beta
len aan erfgensmen van Jan Ceel Snijder ss. 23 jan. 1582
fol.16 vo 26 jan. 1582
Willem .Villem Smeetss.als man van Luygera verkoopt aan Marten De- 
ricxss.als man van Johanna ter tochte en aan Tielen Henrick Vo
gelss. wettig verwekt bij Johanna voorsr.ter erfelijkheid,zijn deel dat 
hij 'Villem op Heusden toegedeeld kreeg met alle lasten, 
darten en Tielen voorsr.van hun kant,verkopen in erfwisseling aan 
Y/illem Voorsr.het deel dat hun toebedeeld was binnen Gemert ter 
plaatse Esdonck.
fol.17I.Iarten Dericx als man voorsr.en Derick Tielens als momber van Tie
len Henrick Vogelss.verklaren .Villem Willem Smeets schadeloos te 
zullen houden van de penningen die Willem voorsr.opgenomen had om 
te betalen voor Henrick Henrick Vogelss.,te weten 100 gld.aan Goert 
Jans tot Boekel,50 gld.aan Joerden Jans tot Uden en 50 gld.aan Derick Gerits tot Boeckel.
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fol.17 vo 7 febr. 1582
Peter Joestenss.Verrijt verkoopt aan Peter Aertss.van Brey een jaarl 
rente van 2 gld.5 st.uit een huis,schuur en hofstad op Heusden ge- 
heten Behelp. 1 erfgen.Hermans van Gerwen 2 de straat 3-4 Mareelis 
van Bussel.
Mag lossen met 37 gld.10 st.
fol.17 vo 12 febr. 1582 
Jan Willems van Geldrop verkoopt aan Jan Merceliss.van Bussel een 
rente van 4i gld.welke Claes van Otterdijck eertijds verkocht had 
aan Gerard Gelis G ......volgens brief van Helmond 30 aug.1537.
fol.18 12 febr . 1582
Wilbrort Janss.Verhagen en Jan Henrickx als mombers van de onm. 
kinderen Wilbrorts voorsr.verwekt bij Elisabeth dr.wijlen Henrick 
Thijs,verkopen aan Heer Peter van Dommelen tot profijt van Heylgwida 
zijn moeder een rente van 12 gld.uit een brief van 24 gld.die eer
tijds Derick sGroeten en Peter Slaets aan Daniel Joriss.van Gerwen 
op 28 feb . 1564 verkocht hadden uit hun onderpanden.
fol.18 27 febr . 1582
Jan Jan Mercelis Maess.verkoopt aan Prans Prans Peters al zijn goe
deren te Asten of elders.
fol.18 vo 26 juli 1582
Mathijs,Derick en Aert wett.kinderen en zonen van Lauwreyns Thijs 
sGroetenss.met Willem Thijs als hun momber verkopen aan Jacob Aertss 
-een stuk land aan de Langestraet 1 Philips van den Berghe 2 Jan 
Anthonis Mennenss.
fol.18 vo 1 5 maart 1583
Henrick Huybertss.Verhoeven verkoopt in erfwisseling aan Joest Jo
ris Danielss.:
-een huis aan den Dijck met de erfenis daarbij en geheten Bussel
1-3 Willem Goert Danielss. 2 Joest voorsr. 4 erfenis Prans Prans 
Peters
-stuk land den Saethoff.
Belast met jaarl . 6 gld.
Anno 1583 waren schepenen Derick Tielens,Peter Slaets,Jan Tielen, 
Mathijs Philips,Henrick Cornelis,Lambert Henricx en Peter Belmekers.
fol.19 28 febr.1582
Aert Francken van Duerssen als man van Mechtelt verkoopt aan Willem 
Joest,Ansem,Ermgard en Aleydis alle wettige kinderen van Daniel 
Gubbels verwekt bij Catharina zijn vrouw,zijn deel van erven als Mech
telt zijn vrouw was aangestorven en gelegen tot Aastappen.
fol.19 19 febr.1583Jan Corstgen Spee soen.Jan Martenss.van Ruth en Maes Peterss.van 
Reest als mombers der onm.kinderen van Corsten Spee verkopen aan 
Thonis van Roij een cijns van 31 st.1 oort te gelden uit een huis, 
hof,hofstad en erfenisse aan Voerdeldonck 1 t convent van Bynderen 
2-3 de gemeynt 4 erfgenamen Willem Lenarts.
Mogen lossen met 25 gld.
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fol.19 vo,20 22 nov . 1582
Wij Derick Tielens,Peter Slaets,Jan Tielen,Mathijs Philips,Henrick 
Cornelis van den Eynde,Lambert Henricx en Peter Belmekers als sche
penen in Asten verklaren dat wy met Thomas Peterss.van Reest en 
Prans Michielss. van de Cruys onze borgemeesters,met de kerckmees- 
ters,h.geestmeesters en de gemeyne notabelen representerende het 
corpus van Asten,verkocht hebben aan de nakomelingen van Joest Jane 
Verstraten een jaarl.losrente van 10 carolus gld.10 st.alle jaar op 
St.Catharinadag in november te betalen,uit al onze goederen te As
ten. 'Ve mogen lossen met 150 carolus gld.die wy van de voorsr.Joest 
Verstraten en oimon Huyberts zyn "zwager,ontvangen hebben.
Er staat onder:
"Ende hiermeede gecasseert ende te nyet gedaen alle voirgaende con
tracten ende brieven,midts dat dair enen brieff aff gemaect is ge
weest ende by quade avontueren verloren."
Hierby is een los briefje liggend tussen fol.19 vo en 20 met als 
tekst:
-1582/22 november
Wy Dirck Tielens,Peter Slaets (etc.zie boven)
(....... )Joosten Jansen Verstraten rente van 100 gld.10 st.-
"Zwager betekent hier schoonzoon,want Simonzn.Huybert Symons alias 
Costers wonend te Lierop is gehuwd met Aelke Joest Verstratendr. 
Simon hertrouwt later.
fol. 20 vo 29 feb . 1583
Thomas Daniel Maess.verkoopt aan Eymbert van Loo en Henrick Peeter
Bollen een losrente van 60 gld.uit:
-huizing,hof,hofstad en erfenis aan Voerdeldonck 1 Wilbrort Verha
gen e.a. 2 de Koystraat 3 erfgen.Jan Franssen 4 de straat.
-stuk land aldaar,den BraeckWnckel 1 erfgen.Jan Pranssen 2 Derick 
van den Winckel 3 de Koystraat 4 de verkoper.
Mag lossen met 100 gld.
fol. 21 15 maart 1583
Joest Joris Danielss.heeft in erfwisseling opgedragen aan Henrick
Huybert voorsr.(wie?):
-een huizing en erf aan den Dyck 1 erfgen.Peter Verschuyren 2 erf
gen.Marten Scepers 3 de gemeynt 4 Prans Prans Peters.
-stuk land 1 Prans Prans Peters 2 Joest Goert Daniels 3 erfgen.Pe
ter Verschuyren 4 Willem Goert Daniels.
-stuk beempt,die Hol
-stuk beempt,t Lanchout 1 Willem Goert Daniels etc.
Belast met 39 gld.jaarl.en 3 malder rog en vat rog.
fol. 21 13 april 1583
Prans Goert Danielss.verkoopt aan Jan Aerts van de Sande een rente
van 7 gld. 10 st.uit:
-huizing,hof enz.op genen Dyesdonck 1 erfgen.Jacobs Verdysseldonck 
c.s.2-3 de gemeynte 4 de Aa.
Mag lossen met 125 gld.
fol. 21 vo
Jan Aertss.van Thoeren en Aert zyn zoon mede voor zijn broers en 
zusters hebben in erfwisseling verkocht aan Elske Peters dr.Veren- seldonck (Vereuseldonck):
-een huis enz.int dorp.



Elske voorsr.met Willem van Bussel haar zwager en Willem daarvoor 
sterk makend,verkoopt aan Jan van Thoeren met kinderen voorn.een rente van 3 gld.
Deze rente had eertijds Willem van Goirle gevest uit onderpanden 
volgens schepenbrief Asten van 28 sep.1535.
fol . 22 _ 16 aug . 1 5 8 3
Jan Wouters,Gielis,Aert en Jan zonen Jans voorsr.verkopen aan Ever—ardt Jacob Dericxss.:
-huis met erf int dorp.
Belast met 15 st.jaarl.aan de erfgen.van Jan Jacobs.

27 sept.1 583
Peter Peter Matheuss.draagt aan zijn broer Aert Peters over,al het 
versterf hem aangekomen van zijn ouders,suster en broeder.
fol . 22 26 nov . 1 5 8 3
Gelden Goerts sHanenss.met zijn onm.kinderen verkoopt aan Bartholo
meus van Werdingen:
-stuk land aan de Wolfsberch van 3 lopensaet met weg daartoe.
fol.22 vo. 14 nov.1584
Willem Dericx zn.van de Cruys geh.met Marie verkoopt aan Willem 
van Beeck een rente van 14 gld.uit een rente van 3 gld.in brief ge
deeld d.d.1 feb.1559.
Deze rente had Derick Jan Peters eertijds gevest op Joest Vrients. 
Uit dezelfde onderpanden hebben op 22 sep.1587 insgelijks Prans Gie- 
lens en Thomas Mulder tutores,Peters Janss.van Hoebraecken die an
dere helft gevest te weten 12 gld.van die brief van 3 gld.
fol . 23 25 nov.1584
Gelden Goerts Hanenss. verkoopt aan Meester Heer Prans van der Wey- 
den en Mr.Hr.Ambrosius zijn broer een rente van 35 gld. 10 st.uit: 
-huis,hof,enz.in de folfsberch
-groese en heytvelt met stuk land daarbij 1 Math.van de Cruys 2 Aert 
Vervoert e.a. 3 de Aa 4 erfgen.Philips van de Berghe cs.
-groese aldaar
-land 1 erf.Jan Proyen 2 h.geest van Asten 3 erfgen.Laureyns Thijs
4 de Waterstraat.
Belast met :
-5mud rog en 7 gld.10 st.aan 't klooster van Dommelen 
-18 gld.aan erfgen.Claes Wouters 
-2 gld.5 st.aan erfgen.Derick Wouters.
fol.23 vo 17 dec.1584
Aert Lucass.Verhyndert verkoopt aan de erfgen.Gielens van de Cruys
-land in de Sporckt.
fol.23 vo 17 dec.1584Aert Lucass.Verhyndert verkoopt aan Peter Aerts Verhoeven 
-groese in de Sporckt.
fol 24 18 dec.1584Jan Corstgen Spee soen met Jan Martens van Ruth man van Maria en 
Henrick en Catharina Cortjens voorn.kinderen,verkopen aan Joest 
Joest Horevoirtss.een rente van 3 gld.uit:

10



-huis en hof aan Voerdeldonck 1 erfen.t convent van Bynderen 2-3 
de gemeynt 4 de weduwe Willem Bernarts.
-land aldaar 1 den Dyck naer die Leynsdonck 2 Mathijs van den Ber- 
ghe 3 Jan Aelbers 4 de gemeynt.
Mag lossen met 50 gld.
fol.24 vo
Anno 1585 Schepenen zijn Derick Tielens,Peter Slaets,Mathijs Philips, 
Peter Belmekers,,Villem van Beeck,Maes van Reest en Joost van Bussel, 
hij is geëedt den 1 9e juni 1585 •
fol.24 vo 15 jan.1585Prans Frans Peterss.en Peter Aertss.Verhoeven,burgemeesters,Derick 
Tielens (etc.zie boven) als schepenen met nog de kerkmeesters, 
h.geestmeesters en gemeyn ondersaten des dorps,geloven tsamender- 
handt onverscheyden een voir all enz.te betaelen den eerbaren ende 
vroemen Ruthger van Berckel wonend 's-Hertogenbosch nu Lichtmisse 
yerstcomende over sess jaeren die somme van thien hondert gld.
(=1000 gld.)ende dat van geleenden goeden gelden enz.te betalen te 
Bossche.
-nota sequenter Jan Frans,of vervolg op fol.27» f«l. rvt fol-33
fol.27 15 jan.1585
Jan Frans die Smets als man van Mechtildis,Geeff Driessen als man 
van Geertruyt,Aert Dries Heer Aertss.als man van Joanna mede voor 
Jan Maes Thijss.en hun mededeelders verkopen de goederen hen aan
verstorven van de kinderen Thonis Henrick Jacobss.en dat tot behoef 
der erfgen.Henricx Jan Jacobss.
fol.27 15 Jan.1585
Meester Gerardt Henrick Jacobs soen,Wilbrort zijn broer,Jan Henrick 
Colenss.als man van Marie mede voor Jan en Ysbout onmondige kinde
ren,verkopen aan Jan Franssen die Smets,Geeff Driessen,Aert Dries 
Heer Aertss.en hun mededelers een erfrente van 12 gld.10 st. vol
gens brief van 30 jan.1 5 7 7»verder nog een rente van jaarl. 6 gld.
5 st.zijnde deel van een rente van 18 gld.15 st.ook uit 1577.
fol.27 vo 15 jan.1585
Daniel Goertss.van Bussel verkoopt aan Elisabeth Geeff Andries dr.
een rente van 3 gld.2? st.uit:
-een huis,hof en erfenis op Onstaden 1 Thijs Dericx Groetenss cs.
2-3 de straat 4 Jocker Wouters van Beeck.
Mag lossen met 50 gld.
fol,27 vo 17 jan.1385Jan en Wilbrort kinderen van Peter Pecx met hun mombers verkopen
aan Maes van Reest onze mede-schepen:
-huizing,hof,hofstad en erfenis aan Voerdeldonck 1 Jan Dries Sce- 
pers 2 de koper 3 erfgen.Gelden Aertss.van Boesschot 4 Joest Peter ss. Verdljsseldonck.
-stuk land aldaar in de Hoeff 
-stuk beempt aldaar in den Plomp
stuk land leengoets op Loverbosch 1 Derick van den Winckel 2 Jan 
Joestenss.VerenseldonckCVereuseldonck) 3 erfgen.Prans Colen 4 de Loverbosch-weg.
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fol,28 17 jan.1585
Joest Peteras.Verdysseldonck mede voor Peter Gielenes.van de Cruys 
als man van Maria verkopen aan Maes Peterss.van Reest onze medeschepen:
-stuk land aan Voerdeldonck 
-stuk land aldaar in de Hoeve.
Maes van Reeet als koper belooft aan Jan en Wilbrort kinderen Peter 
Pecx te zullen betalen elk 44 gld. zodra zij ‘tot de huwelijke staat 
gekomen zijn,tot zolang aan interest te geven 7%.
fol.28 17 jan.1585
Huybert Joestenss.van Roggel verkoopt aan Jan Lamberts ....vorster
tot Asten:
-een huis enz.met de weg daartoe gelegen int dorp 1 erf.Aert Lucas 
Verhyndert 2 erfgen.Peter Tielen ea. 3 Gielis Jan Wouterss. 4 erf
gen.Prans Colen en Peter Tielen.
Vrij,behalve dat Gielis Jan Wouters zijn pad zal houden.
De koper mag de half schuur staande op de erfenis der erfgen.Prans 
Colen mogen gebruiken zolang Huybert de verkoper"leven sal en nyet 
langer!"
fol.28 vo 4 feb.1585
Goossen,Jan en Thomas zonen Joest die mulder,Jan Gelis Mulderss. 
mede voor Joest zijn broer,Peter Gelis voorsr.zoon mede voor Reyn- 
der zijn broer,Jan en Peterke kynder Gelis voorsr.met mombers,Jan 
en Peter voorsr.hen sterkmakend voor Jan en Peterke voorsr.Arien 
Joestenss.voorsr.zoon als momber van de twee onm.kinderen van De
ricx Joest die Muldersoon,verkopen aan Prans Michielss.van de Cruys 
-een huis,hof en erfenis wezende leengoet en gelegen int dorp
1 erfgen.Dericx van Huechten 2 Jan Maes 3 de weg 4 de straat.
fol.29 4 feb.1585
De voorsr.verkopers verkopen nog aan Thomas Joest Mulders.:
-stuk land int Lielder
Ze verkopen ook nog aan Jan Joost Mulderss.:
-stuk groese int Roet.
fol,29 vo 6 feb.1585Jan Jan Joestenss.verkoopt in erfwisseling aan Anthonis Peter Roe
lof soen:
-een huis,hof en erfenis int dorp.
Belast met jaarl.5 vaten rog.

6 feb.1585
Anthonis Peter Roeloffsoen verkoopt in erfwisseling aan Jan Jan 
Joestenss.een rente van 6 gld.volgens brief 10 jan.1560.
fol.29 vo 19 feb.1585Batholomeus Peterss.van Werdingen als man van Elisabeth met Ruth 
haar zoon en hij mede voor Peter z^n broeder verkopen aan de erfgen. 
van Joest Peters Veren(eu)seldonck een rente van 3 gld.uit onder
panden te Asten volgens brief Helmond 6 mei 1553.
fol.30 28 feb.1585Henrick Joest .Vagemekerss.met zijn momber doet afstand van een ren
te die Aert Lucas eertijds gevest heeft op Heer Henrick van Brey 
vicarius tot Asten en hem Henrick toebedeelé was in een erfdeling 
wezende groot 3 i gld.7 st.uit een rente van 5 gld.
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t 0 1 ’ ü ° +  w  2 1  m a a r 't  1 5 8 5Jan reter Nauwensoen verkoopt aan Jan en Henrick zonen Jan Henrick
Jacobss.een rente van 9 gld.zijnde de helft van een rente van 18 gld uit onderpanden te Heuèden,
Behelp volgens brief 30 jan 1570.
fol.30 vo 22 maart 1585
Philip Ysbout Joestenss.als man van Anna,Cornelis,Thonis,Geertruy, 
Willemke en Marike kinderen Andries Joesten verwekt bij Anna voorsr. 
met hun momber Prans Gielens,verkopen,aan Maes Peters van Reest: 
-stuk beempt in de Werdingsse beempden 1 Peter van Reest 2 erfgen. 
Dgrick Coppens cs. 3 Peter Slaets 4 de Aa.
fol.30 vo 22 maart 1585
Jan,Henrick,Jan Martenss.van Ruth als man van Marie,Jan Joachim 
Scalvogels als man van Peterke en Liengen hun zuster wettige kin
deren van Corstgen Spee verwekt bij Grietgen Peter Goerts dr.hebben 
gedeeld de goederen van hun ouders.
A Jan Corstgens en Jan Martenss. van Ruth kregen:
-het oude huis met de helff van de camp daarbij 

# -stuk groese aldaer
-stuk land 1-2 convent van Bynderen 3 Gerardt Brouwers 4 Jan Wil- 
berts
-stuk land op Loverbosch 1 erf gen. Thonis Mennen 2 Jan die Lazarus
3 de Loverbosch-weg
-stuk groese int Creyen goir.
B Henrick Corstgenss.en Liengen zijn zuster kregen:
-de schuur met de halve camp 
-stuk groese
-stuk land aan den Horck
-stuk land op die Leynsdonck 1-2 convent Bynderen 3 Gerardt Brou
wers 4 erfgen.Henrick Vogels 
-stuk groese int Creyen-goir.
Belast met l-^'gld.aan de vrouw van Anthonis van Rojjĵ en 3 gld.aan 
C Jan Joachim Scalvogels als man kreeg: Joest Horevoirts.
-stuk land aldaar 
-de schuur bij 't oude huis 

k  -vijf de beste eycken houter.
Belast met 8 gld.en nog 24 st.aan Jan die Bercker.
fol. 31 vo en 32 22 maart 1585
Henrick met Liengen Corstgens en Jan Martens samen met Jan Joachim
Scalvogeléverkopen aan Jan Corstenssoen voorn.:
-een stuk land op Voerdeldonck
Belast met 1Ï gld.jaarl.aan Jan Henricx.
fol.25,25 vo 15 mei 1585-De leéterlijke tekst van een opwinning,-
"Dat voir ons comen is in eenen gebannen gedyng Heer Gerardt Wil- 
brortss.van Brey priester voir hem selven mede als gemechticht van 
sijne consorten ende woirt gericht met vonnisse ende recht aen een 
stuck beempts gelegen inder prochien van Asten ter plaetsen gehey- 
ten int Swartbroeck neven erffenisse der erfgenaemen Joesten Goy- 
ens metten eender zijden dander zijde Luyt Colen streckende van erf
fenisse Philips Berchers ende Jan Tielen op den gemeynen waterlaet 
ende dat overmidts zijn achterstellinge pachten van sess gld.sjaers
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tot 20 st.den gld.gerekent,ten affter vijf jaer offt soe veel alst 
recht vermocht soe hij seyde die hem dair aengebraecken dair sijn da- 
ghen van betalimge aff leden waren ende nyet betaelt en waeren,wel
cke sess gld.sjaers Lenart Jans Groetenss. vercoft heefft gehadt 
Aerden Philipssoen Verrijt al nae inhout des brieffs dair aff sijnde 
in dato XVc tweeende vijftich (3-2-1552)den derden dach february en
de soe heefft Heer Gerardt voirsr.dat voorsr.pant metten voorsr. 
erffenisse aengerichts inden gerichte met allen verbonden alsoe ver
re Gerardt dat hij dat wel vercopen mochte als dair gewoent ende 
recht is,hier nae is comen Heer Gerardt voorsr.ende heefft gebracht 
den Scholtis van Asten tot sijnen coepman hier aff ende heefft hem 
dat voirsr.aengerichs erffenisse vercofft gelyck hem dat vonnis te 
vorens gewijst ende geleert hadde behoudelyck dat heer Gerardt met
ten sijne consorten voorsr. sijne pacht van sess gld.dair in behouden 
soude dair hij dat erffenisse mede opgewonnen heef ft,ende die schol- 
thet dat selve erffenisse heer Gerardt voirsr.wederom opgedragen 
ende overgegevenheefft ende heefft dat int gerichte alsoe bewairt 
dat vonnis dair nae gewijst ende geleert heefft dat die Heer van den 
lande, hem dat pandt voirsr. sal vrijen ende weren alsoe verre wij sche- 
penenüair wijsers over sijn ende also recht is,behoudelyck enen yege- 
lycke'n gereserveert sijns goets recht is,inden welcken hevet die 
Heere den voirgen.heer Gerardt van den opgewonnen stuck beempts 
in tegenwoirdichheyt onse schepenen die possessie gegeven."
fol.26 22 dec.1584
Hendrick Antoniss.Verasdonck verkoopt aan Lambert Willem Lambertss. 
-een huis enz.int dorp 1 erfgen.Peter Philips 2 Aert Lucas 3 Neel- 
ken Verrijt 4 Elske Peter dochter Vereusseldonck.
fol.26,26 vo 6 dec.1585
Joest Goris Danielss.van Bussel verkoopt aan Joest Hubertss.van
Roggel een rente van 7 gld.uit:
-een huis,hof met erffenisse daarbij beneffens die hoeve tot Bussel^ 
affgedeylt tegen Bussel.
-een akker,Langen acker ontrent het voorsr.huis 1 erf.Gevart Aertss
2 Prans Peters 3 het voorsr.huis 4 de gemeynt 
-een akker aldaar 1 Willem Goertss.van Bussel 2-3 Prans Peters
4 Willem voorsr.
-een akker t Lanchout 1-2 Asri Stiilsm erf.Prans Peters 3 Willem 
voorsr. 4 erfgen.Aert Willem
-een beempt aldaar 1-2-3 Willem voorsr. 4 de gemeyn beeck.
Mag lossen met 100 gld.
fol.32 30 oktober 1585
Lieven Henricx Baetenss.verkoopt aan Henrick Cornelis van den Eyn
de zijn recht in een erfenis die hij opgewonnen heeft met vonnis en 
recht,deze rente uit die erfenis is indertijd volgens brief uit den 
Bosch door Goort Geldenss.van Boesschot "gevesf'op Lieven van Gel- 
lyck uit onderpanden te Asten.
-vesten =oa.het eigendomsrecht van een onroerend goed vastleggen.-
fol.32 _ 15 dec.1585
Eymbert van Loe en Henrick Joest van Huechtenss.verkopen aan Matijsvan de Goir:
-een huis en erfenis tot Omel groot 12 roeyen.Dit huis hadden de 
verkopers eertijds opgewonnen met vonnis als voor-2 erf mud roe jaarlijks. *

14



fol.32 vo 10 okt.1585
Michiel Prans Colenss.met Daniel en Barbara zijn broer en zuster 
doen afstand van een stuk land op Loverbosch zoals dat Prans Colen 
hun vader dat eertijds gekocht had van Lambert «Janss.van den Moes- 
dyck en dit tot behoef van Peter Slaets.
Peter Slaets belooft tot St.Andriesdach eerstkomend 18 gld.tezul- len betalen.
Actum Anno 1586 schepenen als voir.
fol.32 vo 9 jan.1586
Peter Joestenss.Verrijt bekent dat alsulcken rog is gelost ende ge- 
queten die Joest Verrijt eertijds heeft geldende gehad binnehjAsten 
opten Molendijck.Peter voorsr.heeft de penningen daaraf, samen met 
zijn moeder Lijske ontvangen.
fol.32 vo 5 feb.1586
Jan Jan Slaets als man van Cristina verkoopt aan Gelis Jan Joes
tenss.een erfenis int dorp.
fol.33 25 feb.1586
Marcelis Jan Philips met Philips zijn broer,Wouter Mechielss.van Os 
als man van El slee dr. Jan Philips voorsr.mede voor Peter en Jan hun 
broeBs en Lijske hun zuster,verkopen aan Joest Anthonis Mennenss. 
een rente van 30 st.uit:
■huis,hof enz.op Dysseldonck 1 Thonis van Boesschot 2 Prans Mercelis 
van den Eynde 3 Hendrick Aert Truyenss. 4 de gemeynt.
Mag die rente van 30 st.lossen met 25 gld.
fol.33 vo 12 maart 1586
Aert Wreynssenss.verkoopt aan Prans Medegaels:
-een huis,hof en erfenis te Omel 1 Jan Colen cs. 2 het gemeyn 
Broeck 3 Peter Colen 4 erfenis Aert die Cort.
-stuk groese aldaar rontom het Broeck
-stuk land aldaar 1 Aert die Cort 2 Juffr.Elisabeth van Duerne wed. 
Jo'bker Raes van Grevenbroeck 3 Peter Colen 4 de weg.
fol.34 4 maart 1586
Marike weduwe Prans Colen met Peter Henrick Sceperss.haar momber 
en Michiel,Daniel en Barbara haar kinderen met Joost Huyberts als 
momber van Daniel en Barbara voorsr.,nog onmondig zijnde,verkopen 
aan Marten Janss.van Dynther,Peter Jacobs Proyenss.,Jan Evertss.en 
Peter Henricx met hun partijen,Jan Janss.van Helmont en Wouter De
rick Wouters tot behoef van Anna Derick Thijs dr.en haar kinderen: 
-huizing,hof,hofstad int dorp 
-stuk land daarbij
-stuk groese int Lielder en twee kempkens die zij eerder gekocht 
hadden van de erfgen.Jacob Proyen.
-stuk weyland int Roet 
-stuk hoybeempt aldaar bij de Aa 
-stuk groese int Lielder,den Kersmeker 
-een kempken in den Snijderscamp.
fol.34 voAlle voorsr.crediteuren hebben de erven samen gedeeld.
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A Marten Janss,van Dynther cs.kregen:
-huizing met hof enz.
-stuk land den Endenpoel
-stuk groese int Lielder met twee kempkens.
Belast met 1% gld,jaarl.aan Hester Jans dr.van den Berckvenne,
1 malder rog aant convent v.Bynderen,6 gld.aan Frans Thijs Groeten,
3 gld.aan Aert Verheze,3 gld.aan erfgen.Mercelis van Ayen,6 gld. aan Jan Willems van Oss als mbr.
B Jan Everts en Peter Henricx kregen:
-groesveld int Roet 5 lopensaet 
-stuk hoybeempt aldaar 3 lopense.
Belast met 6 gld.aan erf.Meester Henricx van Asten uit Helmont.
C Jan Janss,van Helmont en Wouter Dericx voor Anna Derick Thijs 
en haar kinderen:
-groese den Kersmeker 
-land op Loverbosch 2 lopense 
-stukje land in Snijderscamp.
fol.35,35 vo 4 maart 1586
Marike weduwe Frans Colen met haar drie kinderen waarvan twee on
mondig, verkopen aan Jan Evertss.en Peter Henricx cs.een rente van
3 gld.die indertijd Frans Coolen gekocht had van Wilbrort Verbraekei 
uit onderpanden te Deurne.
fol.35 voHiermede is gecasseertl alsulke gelofte als Frans Colen eertijds ge
daan had aan Willem van Herssel tot Deurne,groot 50 gld.
fol.35 vo 21 mei 1586
Peter Henricx van Hersel,Jan Everts,Willem Henricx en Goyart Dorst
ea.verkopen aan Lambert Henricx schout tot Asten,een hoybeempt.
fol. 36 28 april 1586
Thonis Peter Roeloffsoen verkoopt aan Jan Wilbrort Theuss.een stuk
erfenis int dorp.
-de rest van fol . 36 is blanco;fol. 36 vo ook blanco.-
fol.37 23 juli 1586
Jan Matheus Willems met Willem zijn broer,Anna zijn zuster en Gevard' 
Peterss.Verbeersdonck hun oom verkopen aan Jan Jan Mennen een cijns 
van ï'7i st.uit onderpanden te Asten.
fol.37 16 okt.1586
Jan die Haerdt man van Joostjen verkoopt aan Joest Peters Verdys-
seldonck:
-de helft van een huis op Dysseldonck zoals Joestjen dat met haar 
eerste man Henrick die Wit ten deel was gevallen van haar weder- 
deelders n.l.de erfgen.van Anthonis van Buesschot en Jutte zijn 
vrouw.De waarde van het goed is 50 gld.
BelaBt met een mud rog tot Boesschot.
fol.37 voHenrick Corneliss.van den Eynde verkoopt aan Anthonis Joesten van 
de Goer:
-groese en land tot Omel,den ouden Hoff.
Belast met rente van 25 gld. aan erfgen.Jan Fransen van den Berghe, aan de h.geest tot Asten 44 vat rog en M  vat aant convent van Bynderen.
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fol.38,38 vo 1 7 dec. 1586
Joest Goyart Daniels met Daniel zijn broer hebben gedeeld de erfe
nis die ze gekocht hadden van de erf gen. Ida, vrouw geweest van Jan 
Peters Nauwens en dochter van Henrick Jan Jacobs.
A Joest Goyart Daniels kreeg:
-stuk land bij Onstaden 1 de weg 2 Jan Diepenbeeck 3 Peter Slaets
4 Corst Gevardt Sceperss.
-stuk groese aldaar
-stuk beempt 1 de Aa 4 Peter Slaets
-stuk land op Veltecker
-stuk groese op Onstaden
-stuk land op Braessel.
Belast met jaarl. 8 gld.aan de kinderen van Ysbout Henrick Jacobss, 
5ivat rog aan het kapittel van St.Oedenrode,
7 vat rog aan de h.geest van Asten,
2 vat rog aan de vicarie aldaar.
fol. 38 vo 
B Daniel kreeg:
-huizing,hof en hofstad tot Onstaden 1 Jr.Wouter van Beeck cs.
2 Joost Tielen 3 Jr.Wouter voorsr. 4 de straat.
-stuk groese achter Onstaden
-een eeuwsel 1 de straat 2 erfgen.Jan Heyn Jacobss. 3 Jr.Wouter van 
Beeck 4 Mathijs Jan Belenss.
-een dryesken
-stuk land bij de muelen 1 erf gen. Roelof f van Eyck 2-3-4 de gemeynte 
-stuk land op Braessel.
Belast met jaarl.5 gld.aan Grietgen Pastoirs tot Someren,
3 malder rog aan de rector van het Sint Adriaens-altaar in de kerk 
te Asten enz.
fol. 38 vo 27 bet.1586
Huybert Joestenss.van Roggel als man van Jen verkopen aan Gevardt 
Jan Pecxss.een rente van 2 gld.15 st.volgens een schepenbrief So
meren 25 juni 1 5 6 8.
Pauwel Janss.Vervoort had die rente eertijds verkocht aan Aerdt Ge- 
vardts Verhoeven tot behoef van Jennen zijn vrouw en haar zusters 
en dat uit:
-huis,hof enz.te Someren aan de Hey.
fol. 39 21 nov.1586
Joost Goertss.van Bussel verkoopt als momber van de onm.kinderen 
Ysbouts zijn broer en tot behoef van die kinderen een rente van
7 2 gld. uit:
-land bij Onstaden
-stuk groese aldaar 1 dan Jan Peters 2 Lambert Jan Peters 3-4 Da
niel Goerts van Bussel.
-beempt bij de Aa 
-land op Veldecker 
-stuk groese op Onstaden 
-stuk land op Braessel.
fol 39 .vo 4 dec.1586
Merike weduwe Prans Colen met Michiel,Daniel en Barbara haar kinderen, verkopen aan Jan Lamberts vorster tot Asten:
-schuur met de erfenis daarom.
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fol.39 vo 15 dec.1586
Lambert Cornelis •••••makers met Hendrick zijn broer*verkopen aan 
Mathijs Janss.van de Cruys een deel van een huizing enz.in den 
Brandt geheten en een deel van een stuk land daaromtrent geheten die Hoeve.
Was htfn aangekomen van wege hun grootmoeder.
fol.40 30 dec. 1586
Prans Prans Peterss.verkoopt aan Joost Joriss.van Bussel:
-een heytvelt tot Bussel 1 Willem van Bussel 2-3 de koper 4 de gemeynt .
fol. 40 vo 30 dec. 1586
Joost Joris Danielss.verkoopt aan Joost Goyart Danielss.:
-een heytvelt,het beste heytvelt tot Bussel gelegen 1 de gemeynt
2 Prans Prans Peters 3 Willem van Bussel 4 Jan Aerts van Otterdijck 
c-;s.
fol.40 vo 29 dec. 1586
Joffr.Anna en Joffr.Adriana van Brederode verklaren betaald te zijn 
door Thomas Peters van Reest van een rente van 6 gld.uit een brief 
van 12 gld.,welke 6 gld.eertijds gegouden heeft Aert Willem Veren- 
seldonck (schuldig) aan Joffr.Margriet van Vladeraeken,Vrouwe tot 
Deurne en na dood van de Vrouwe gekomen is op(aan)de Edele Hr.Wal
raven van Brederode en deze Heer had die rente aan Joffr.Anna en 
Adriana voorsr.gegeveryjiad.
fol.41
Anno 1587 schepenen als voor.
fol.41 7 jan.1587
Joestgen weduwe Marten Ceelen bekent dat 1 malder rog is gequeten 
op alsulck mud rog jaarl.als Peter Joest Tielen haar eertijds ge
vest had gehad;verder bekent Joestgen dat zij 30 gld.heeft ontvang
en,hiermee zal ze jaarl.24 gld.korten aan een rente van 21 gld.zo
als Peter voorsr.haar jaarlijks gevest heeft.
fol. 41 1 5 jan.1587
Joost Goyardt Danielss.verkoopt aan Jan Janse Mennen:
-een groese tot Onstaden.
fol. 41 vo
Joost Goyardts heeft in erfwisseling verkocht aan Joost Joris Da
niels:
-stuk land aan den Dijck 1 Willem Celen van Ayen 2 Thonis Jan Heniss
3 Geeff Verschuyren 4 Derick Tielen.
£olv41 vo
Joost Joris Daniels in erfwisseling aan Joost Goyardts:
-stuk land te Bussel 1 Prans Prans Peters 2-3 Willem Goyardts 4 
Prans Peters.-stuk beempt bij Bussel 1-3 Willem Goyardts 2 Peter Slaets 4 erfgen. 
Prans van Helmont.
fol.41 vo
Joost Joris voorsr.verkoopt aan Henrick Hoebenss.Verhoven:
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-stuk beempt aan den Dijck 1 Willem van Bussel 2 Derick Verschuyren
3 de verkoper 4 de Aa.
-een beempt aan de Dijck 
-een ecker op Braessel
-stuk land, die Hoenderbraeck 1 Mathijs Jan Belenss. 2 erf gen. Jan 
van Helmont 3 de kapel van Omel 4 Lambert Jan Peters.
Belast met 10 gld.10 st.jaarl.aan Geardt Brouwers en 20 gld.aan 
Joost Huybers.
fol.42 1 5 jan.1587
Joost Joris voorsr.heeft in erfwisseling opgedragen aan Henrick 
Hoeberts:
-stuk land en heytvelt bij Bussel.
Henrick voorsr.in erfw.aan Joost Joris voorsr.:
-stuk groese,de Hel aan den Dijck.
fol. 42 20 jan 1587
Lambert Janss. Verrijt man van Johanna^verkopen aan Thonis Jans Loe-
mans een rente van 50 st.uit onderpanden te Someren:
-uit beempt den Wyelputs beempt en land aldaar.
fol.42 vo 29 jan.1587
Derick Mathijs Hermanss.als man van Anna verkoopt aan Prans Mathijs: 
-huis,hof en land te Asten,was hem ten deel gevallen van wege Anna 
zijn vrouw.Met conditie,als Prans zonder wettige geboorte blijft, 
Dirck de erfenis wederom in koop mag aanvaarden.
fol. 42 vo 29 jan.1587
Prans voorsr .verkoopt aan Derick een rente van 1 gld.uit:
-huis enz.tot Omel 
-groese,het hoege Euwssel.
Mag lossen met 50 gld.
fol. 43 29 jan.1587
Prans voorsr .verkoopt aan Derick een rente van 6 gld.uit onderpan
den te Gerwen volgens brief Nuent.22 jan. 1574-
Prans had die rente met zijn twee broers gekocht gehad van Thomas 
Goyarts.
fol.43 12 jan.1587
Jan Jan Ceel Snijders met Anthonis zijn broer,verkopen aan Willem
Thijs Groetenss.:
-huis en erf tot Omel 
-land aldaar.
Belast met jaarl.12 gld.aan Hilleke Lenarts.
Te lossen met 25 gld.
Er onder staat:
Op 1 feb. 1593 bekent Anthonis Jan Ceel Snijders voor zijn deel be
taald te zijn.
fol.43 vo 30 jan.1587
Mathijs Joesten Verrijt met zijn kinderen,Aert Jan Wouters man van 
Catharina en Jan Jan Wouters zijn broer mede voor de erfgen.van Mer
celis Willems aan de Dyesdonck en verder Peter Aerts van Brey,Prans 
en Lucas zonen Mathijs Slechtss,Philip van den Bergh met zijn kinde
ren,Prans Jans van Brey sterk voor Marie zijn zuster,Aert Derick 
Porters sterk voor zijn broers en zusters,Joest Aerts van Brey met 
broers en zusters en verder nog Peter Aertss.c.s.mede sterk voor

19



de kinderen van Frans Aerts van Brey,zijnde allen wettige erfgenamen 
van Willemke dr.Anthonis van Diesdonck,verkopen aan Jacob Aertss. Verbraecken:
-huizing,hof enz.int dorp 
-land int Roet enz.
fol.44 30 jan.1587Jacob Aerts Verbraecken verkoopt aan Peter Ceel Peters een schuur
met weg int dorp.
fol.44,44 vo 7 jan.1587Joost Jan Joesten verkoopt aan Peter Henrick Sceperss.:
-een groese int Roet.
fol.44 vo 7 jan.1587
Peter Henrick Sceperss.verkoopt aan Joost Jan Joostenss.een rente 
van 6 gld . 6 st.welke rente Frans Goert Huybenss.eertijds verkocht 
had aan Elisabet Aerts Huyben dr.volgens brief Lierop 11 okt. 1536 
uit:-huis en hoeve te Lierop op die Vorse Hoeve.
fol.44 vo,45 29 jan.1587
Joost Jan Joestenss.verkoopt aan Gerardt Peterss.Verbeerdonck:
-stuk land aan den ouden Molenberch
-stuk land aldaar 1 Sint Achten-altaar 2 Henrick Joest Mennen 3 
erfgen.Jr.Roeloffs van Eyck 4 erfgen.Jan Tielen.
Er onder staat:gecasseerd,andere brief tot Helmont.
Gerardt Peterss,voorsr.belooft Joosten voorsr.elk jaar te gelden
2 Helmontse mudden rog.
fol.45 29 jan.1587Thonis Jan Joestenss.en Anna dr.Jan Joesten en Aerdt van Eesden 
verkopen aan Öerick Mathijs hun twee delen van een rente groot 12 gl 
staande aan Frans Mathijs volgens brief Asten 26 sept.1582,ze verko
pen ook nog hun deel in een mud rog staande aan Anthonis Gerardts 
brief 16 feb.1 5 6 6,verder nog hun deel van rente groot 4 gld . 1 0 st. 
staande aan Henrick Joest Mennenss.volgens brief 9 feb.1566.
fol.45 vo
Aert van Eesden man van Joestgen verkoopt aan Derick Mathijs zijn 
derde deel irj drie voorsr .renten.
fol.45 vo 3 feb.1587Jan die Harde man van Joesten verkoopt aan Gerardt Aert Jacobss. 
een erf mud rog als Gerardt voorsr.eertijds gegouden heeft Agnes 
van Boesschot en zij Agnes die rog gemaakt heeft bij testament aan 
Joesten voorn.
fol. 46 6 feb.1587Cornelia weduwe Jan Tielen met momber,verder de kinderen Joost,Jan, 
Peter en Gelis;van Gelis voorsr.is Jan Maes de momber.
Ze delen de goederen van Jan Tielen zaliger.
A Cornelia kreeg:-huis int dorp 1 Peter Ceel Peterss. 2-3 de straat 4 Aert Stevens 
-stuk land
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-stuk land bij dat Hagelcruys 1 Jacob Jacobss.van de Cruye 2 de 
straat 3 erfgen.Gielens van de Cruys 4 een weg.
-groese int Lielder 1 Thomas Mulders 2 Henrick Joest Wagemekerss.
3 Jacob Aertsen Verbraeken c.s. 4 erfgenaam Thomas Jacobs Froyenb.s 
-groese int Roet 1 Valentijn Zeverijns 2 den Snijderscamp 3 erfgen. 
Bonaventura Verweyden c.s. 4 de straat.
Belast met een rente van 12 gld.10 st.,met 24 gld.16 st.1 oort en 
2i vat rog aan het kapittel van St.Oedenrode en 4 vat en een cop 
rog ten Bossche.

B Joost Jan Tielenssoen en Gelis zijn broer kregen:
-een groese int Roet
-stuk land 1 Jacob Aertss.Verbraeken 2 de straat 3 den Olyecker
4 de wederdeelders.
-een groese aan den Dijck.
Belast met jaarl. 6 gld.
C Jan Jan Tielenss.en Peter zijn broer kregen:
-een groese int Roet.
D Joost voorsr.kreeg:
-stuk land op die Lochten.
Belast met een ? vat rog aan het kapittel van St.Oedenrode,een vat 
en drie pinten rög ten Bossche.
E Gielis voorsr.kreeg:
-stuk land bij de muelen 1-2-3 de gemeynt 2 Margriet Thonis Huybendr. 
-stuk land aan den Pas.
Belast met een vat rog ten Bossche.
| Jan Jan Tielenss.kreeg:
-het huis 1 de wederdeelders 2-3 de straat 4 Gielis Jan Wouters c.s 
rstuk l.and gan den Pas*
Belast met ï vat rog aan het kapittel van St.Oedenrode en 1 vat en
3 pinten ten Bossche.
| Peter Jan Tielens kreeg:
-stuk land aan den Pas.
Belast met 1 vat rog aan kapittel vooBsr.en 1 vat en 3 pinten ten 
Bosscne.
fol.47 vo 6 feb.1537
Jan Jan Tielenss.en Peter zijn broer verkopen aan Jacob Jacobs van
de Cruys:
-een stuk groese int Roet.
Belast met jaarl.I gld.aan Jr.Rogier Monicx.
fol. 47 vo b feb. 1587
Alle erfgenamen van Jan Tielen voorsr.zoals Cornelia cs.verkopen 
aan Peter Aerts van Brey twee jaarlijkse renten elk van 3 gld.uit 
onderpanden te Asten volgens dé brieven daaraf Asten 28 feb.1559 en 5 juli 1570.
fol.4b 9 feb.1587
Bartholomeus Henricx van Geldrop man van Elisabeth verkoopt aan Joest Joriss.Danielss.:
-huis,hof en erfenis aan den Dijck 1 Peter van Mierlo 2 Thonis Jan 
Heniss. 3 Mr.Jan Verdijsseldonck 4 de straat.-een stuk groese bij den Dijck.

_________________________________________________________________21 É|



fol.48 1 1  feb.1587
Jan Peter Jacobss.,Michiel Prans Colenss. als man van Catharina 
mede voor Mercelis,Henrick en Anneke hun broers en zuster zijnde 
allen kinderen van Peter Jacobss.voorsr.verder Jan,Ysbout,Henrick 
en Hilleke allen kinderen van Thonis Martens Coolenss (of Ceelenss) 
Lambert Janss.Verrijt mede voor zijn onm.kinderen Jan en Jenneke ook 
Jan Mercelis van Ayen voor zijn oiim. dr.Luytgen verwekt bij Catharina 
Lamberts dr.Verrijt voorsr.hebben besloten dat het beter is de goe
deren van de onmondigen voorsr.te verkopen.Daarom verkopen ze nu 
op 11 feb.1587 die goederen aan Jan Jan Joesten Ysbouts,te weten: 
-huizing,hof, hof stad aan den Bosch 1 den Dijck en erfgen.Aert Phi
lips cs. 2 erfgen.Bruysten Peter Nouwenss.en de weg 3 de weg
4 Peter Colen en verkopers.
-stuk land,den Langenecker en Merecker aan elkaar gelegen 3 den ho
gen wech 4 Peter Colen.
-stuk land,den Buskensecker 
-akker Cleyn Voirdtecker 
-stuk land,Groeten Voirdtecker 
-een groese,en hoybeempt den Donck 
-een groese,den Hoghe Donck.
Belast met een cijns aan Jan Jacobs,3 mud en 3 vat rog waarvan men 
9 vat tot Helmont leveren zal.
fol.49 11 feb.1587
De voorsr.verkopers hebben ook nog verkocht aan Jacob Ceelenss.
van Ayen:
-huis en erfenis int dorp.
Belast met jaarlijks een vat rog.
fol.49 1 2 feb.1587
Wouter Willems man van Yda en Joris Derick Corneliss.met de mombers 
Maes Joostenss.en Jan Henricx Bruynenss.verkopen aan Valentijn Seve- 
rijns een rente van 6 gld.uit onderpanden te Asten volgens brief 
van 12 maart 1 5 6 6 .
fol.49 vo
Jan Jan ^riess.Derick Jan Driess.,Prans Mercelis van den Eynde man 
van Slisabeth,Philip Gerardt Lucass.man van Joestgen,Aert van Hoe- 
braeken man van Marie,Henrick Aert Truyenss.man van Jenne,Maes en 
Derick zonen Geeff Dries mede voor hun broers en zusters,Thomas 
Jan Merceliss.man van zijn vrouw( !) al te samen erfgenamen van Jan 
Driesvan de Zeylberch hebben gedeeld de goederen hen aangestorven 
van Jan Dries v.d.Zeylberch met zijn vrouw Elisabeth.
A Prans Merceliss. en Henrick Aertss.kregen:
-huizing,hof.hofstad en erfenis op de Dysseldonck 1 erfgen.Peter 
Verdysseldonck 2 Philip en mededeelders 3 de gemeynt 4 de Aa.
-een scaepskoye op die oude hof stadt die is te gebruycken soe verre 
die oessen druypen,als die aff is compt den gront der ouder hofstad 
-stuk land, dat Ven 1 de gemeynt 2 de erf gen. Jan Philips Berckers cs
3 Aert van Hoebraèken cs. 4 Prans voorsr.
-stuk land omtrent dry lopensaets groot.-stuk land,Eikelhof f 1 erfgen.Peter Verdijsseldonck.
-stuk land,Emmen cant
-stuk groese en heytvelt,'t Calverbeemtgen.
Belast met 9 vaten rog ten Bossche,



1 mud rog aan de h.geest.tot Lierop
9 vaten rog aan de weduwe van Thonis Aert Dirck Heynen
2 mud rog en 1 mud gerst aan Jan Snenen 
15 gld,aan Gerardt van Duerne
3 gld,aan Mr.Peter Daems cs.
33 st.1 oort aan erfgen.Henrick Vogels
2 gld.5 st.aan Bartel in de Berckenbosch tot Weert.
fol.50,50 vo
B Aert van Hoebraeken geh.met Elisabeth en de erfgen.Geeff Dries 
kregen:
-een huizing,hof,hofstad en de halve schuur
-een stuk land, die Snijderscamp
-een stuk land,den Bueckelcamp metten cloetgen
-een stuk land,dat Wylcampken
-een stuk land,dat nieuwe erve
-het eenvierde deel van een groese,den Neerenbeempt
-een stuk groese metten halven Calvereeusel en nog een heytvelt,
die achterste Vloet.
Belast met 16% vaten rog aan Dirck Peters
1 malder rog aan de vicarie en de koster van Asten 
| vaten rog aan de weduwe Thonis Aert Dericxss.
2 vaten rog aan de kerk te Asten
3 mud rog aan de erfgen.Geeff Dries en Jan Peters 
13 i gld.aan erfgen.Steven Marten
6 gld.aan Aert in den Yseren Craen tot Weert 
6 gld.aan Ceelken Heynen erfgen.
3? gld.aan de erfgen.Hr.Derick ....
fol.51
© Philip Gerardt Lucas en Derick Jan Driess.kregen:
-huis en half schuur 
-stuk land,die Snijderscamp
-stuk land.Kesselcamp daer enen waterlaet tusschen beyde doir gaet 
•1 Aert Hoebraeken 2 Jan ^ries 3 de gemeynt 4 Jan -̂ ries 
-stuk land,den Esecker 
-stuk land,Emmencamp ende den Rayecker
-land,groese en heytvelt aan elkaar,den Vleminck 1 de Aa 2-3-4 Jan 
Dries
-groese,Heyllen velt metten halver neven beempt.
Belast met 3 malder rog tot Bynderen 
9 vaten rog aan de weduwe Thonis Aerts 
1 mud rog aan Prans Engelen 
1 mud rog aan Willem Verhaseldonck
1 malder rog aan Kan Peters
9 gld,aan Jr.Henrick tot Lyssel 
3 gld.aan Lemmen Loyen 
2i gld.aan Henrick die Mulder
3 gld.aan de weduwe Claes Jan Heniss.
6 gld.aan Jan Verrijt
16? st.aan Willem Verhaseldonck
4 gld.aan Reynder tot Hoeff.
fol.51 voD Jan Jan Driess.en de erfgen.van Aert Verschueren kregen:
-huizing,hof en hofstad-stuk land daaraan,die Kesselcamp
-stuk land,die Caelbraeck
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1 Daniel Gubbels ea. 2 Philip voorsr. 3 cie gemeynt 4 Philips voorsr, 
"hij sal daer een wech doir houden thien voeten breet te vaeren ende 
te drijven sonder croenen tot Heylen velt toe neven den Graeff." 
-stuk land,'t Moleneckerken 1 de straat 2 Aert v.Hoebraken ea.
3 de Aa 4 erfgen.Jan Philips.
-stuk groese,het vierde deel in den Nerenbeempt 1 Daniel Gubbels
2 Aert van Hoebraken ea. 3 Daniel Gubbels 4 erfgen.Claes Verbaer- schot.
-stuk groese,den Berckbeempt en ’t Lanck Veltjen 1 Thonis Hermans- 
beempt 2 neven de buyners(?) 3 den Riethorck 4 Kercken veltje.
-een weyvelt.het Rontveltje 1 de gemeynt 2-3 die Luynnenshorst
3 Jan Dries.Belast met:
20 vaten rog aan St.Joris altaar,
1 malder rog aan de h.geest van Asten,
1-jr vat rog aan de pastoor en koster,
9 vaten rog aan de wede.Thonis Aert Dericxss.,
19 vaten aan Mr.Henrick Truynens,
3 malder rog aan de erfgen.Marten Scepers,
10 gld.5 st.aan Ceel van Hulst tot Weert,
3 gld.aan Derick Bysschoppen
6 gld.aan erfgen.Gevardus van de Zeylberch
6 gld.aan erfgen.Aert Philips 
25 st.aan erfgen.Maes Hannen tot Bakel.
fol.52 12 feb.1587
Prans Mercelis van den Eynde belooft jaarl.te zullen betalen aan 
Margriet weduwe Claes Jan Henricss.3 gld.uit zijn goederen hem toe
gedeeld van Jan Dries zijns vrouw vader,zo dat de goederen van Phi
lip Gerardt Lucass. daaraf zullen zijn en blij ven. ontlast.
fol.52 14 feb.1587Wouter Derick Wouters gemachtigd door Jan Dericx Thijs Groetenss. en 
mede als man van Yda,verkopen aan Henrick Jan Strickenss.een malder 
rog jaarl.erfpacht.
Deze erfpacht hadden de erfgenamen van Dericx sGroeten in koop ver
kregen van Roelof Heer Dericxss. van Milheze en Catharina zijn dr., 
aldus de brief daar over van 10 dec.1559 te Asten.
fol.52 18 feb.1587
Joest Jan Joetenss.verkoopt aan Jan de Awaelge vorster te Asten: 
-stuk land achter de kerk 1 Peter Aerts van Brey 2 erfgen.Goessen 
van Best 3 Thonis Ceel Vuylens.
fol.52 vo 23 feb.1587Neelke Philips Verrijt dr.verkoopt aan Willem Aert Willemss.:
-huis,hof en erfenis int dorp 1 erfgen.Heer Derick Vuylens 2 Lam- 
bert Willem Snijders 3 erfgen.Aert Lucas 4 de weg.
fol.52 vo,53Everrardt Philips van den Berghe en Peter zijn broer met Goossen Willem Mennen tutor Maria,verkopen aan Peter Jacobs Froyens hun 
zwager,hun deel -"die sij nu hebben afte hun naemaels noch aenster- 
ven mach aen huys,hof en erffenis dat sij hebben int dorp alsoe dat 
daer gelegen is met alle den huysraet die daerin is ende hen aenge- 
storven is ende noch sterven mach van Geritjen hunder moeder"-
In marge:Evert voorsr.bekent voldaan te zijn en betaalt op 22 sep. 
1614.
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fol.53 27 feb.1587Jan Aert Vrientss.verkoopt aan Maes Peters van Reest:
-stuk beempt in de Rommencuylen.
fol.53,53 vo 9 feb.1587
Willem Peter Belmekers man van Marie,sterk voor Anna weduwe Thijs 
Groetens en mede voor Anneke dochter Aert Geldens van Boesschot,ver
koopt aan Maes Peters van Reest een rente van 2 gld.9 st.volgens 
brief dd.1 5 5 0 .
fol.53 vo 2 maart 1 587
Joest Joestens Verlynden,Peter Jan van Otterdijck,Prans Joestens Ver- 
lynden en Jan Peters Verbenen als man van Sophie beloven dat zij 
Jan Aert Vrientss.en de erfgen.van Jacob Janss.van de Moesdijck scha
deloos zullen houden van alsulke rente van 7 gld.als de erfgen.van 
Bonaventura van der Weyden jaarlijks heffende zijn op de hove daar 
Jan en de erfgen.van Jacob voorsr.nu op woonachtig zijn.
Deze rente mag men lossen met 126 gld.
fol 53 vo,54 4 maart 1587
Jacob Jacobs van de Cruys den ouden als momber van het onbejaarde 
kind van Henrick die Wit met name Catharina geheten uit Joestgen 
Anthonis dochter van Boesschot zijn wettige vrouw,verkoopt aan Joest 
Peters Verdijsseldonck:
-een half huis,hof enz.-hiervan had Joost de koper de andere helft 
reeds gekocht gehad van Jan die Hardt tutor uxoris (=man) van de 
moeder van Catharina voorsr.-
fol.54
Aleyt Joost Gerits dr.met Jan haar zoon verkopen aan Anthonis ook 
haar zoon:
-een groeBe aan Voerdeldonck 1 Lauwreyns Henrick Wreynsenss. 2 Pe
ter Slaets 3 Lucia Jan Joest Gerit dr. 4 Maes Daniels.
-een stuk land op Loverbosch.
Anthonis de koper zal 15 gld.eens betalen.
fol.54 17 april 1587
Jacob Aertss.Verbraeken verkoopt aan Lambert Hendricx schout tot
Asten:
-groese int Roet,vrij behalve met die ijnde bij de kerck helpen onder
houden aldus een cedule daaraf.
fol.54 vo 13 mei 1587
Daniel Lemmen Emontss.verkoopt aan Peterke Ceel Goertss.dr.:
-huis en erfenis.
fol. 54 vo 29 april 1587
Marie weduwe Willem Berckers met haar kinderen verkoopt aan Huybert 
van Roggel:-stuk beempt tot Aastappen voor 24 gld.en dat voor 6 jr.
Maes Janss.van de Camp en Willem Verhaseldonck staan voor haar borg
fol.54 voPrans Medegaels verkoopt aan Elisabeth weduwe Thonis Joesten van 
de Goer:
-een huis,hof enz.tot Omel.
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fol.55»55 vo 20 mei 1 587
Deling tussen Villem Thijs en Laureyns zijn broers kinderen te weten 
Thijs,Derick en Aert met Wouter Dericx hun momber en nog tegen de 
kinderen van Jan Roeffs,te weten JanfRoef en Heylke met Prans Thijs 
hun momber.
A Willem Thijs Groetens kreeg:
-huis,schuur,hofstad enz.tot Omel 1 Willem van Heuchten 2 erfgen. 
Prans Janss.van Brey 3 Goert van Otterdijck 4 de straat.
-een euwssel aldaar,die Eept 
-een stuk land,die Éspe.
Belast met 3 vaten rog aan de kerk te Asten,
4 gld.aan Aert Lauwreyns Thijss.en de kinderen van Jan Roeffs.
B Lauwreyns Thijs kinderen kregen:
-stuk land tot Omel 
-stuk land,den Halfecker 
-stuk groese,'t Swartbroeck
C De kinderen Jan Roeffs kregen:
-stuk land,die Hoeve 
-stuk land,den Halfecker 
-stuk land,'t Swartbroeck
fol.56,56 vo 20 mei 1587 a
Scheiding en deling tussen Lauwreyns Thijs kinderen te weten Thijs, 
Derick en Aert,goederen aangestorven van hun vader.
A Mathijs Lauwreyns kreeg:
-stuk land tot Omel 
-stuk land,Halfecker 
-groese int Swartbroeck
-8 vaten rog jaarl.aan erfgen.Aert Dericxss.Verschuyren 
-35-st.jaarl.te Gerwen
-18 st.jaarl.aan erfgen.Goessen Maes Robben.
Belast met 2 gld.jaarlijks.
B Derick Lauwreyns Thijss.kreeg:
-stuk land,die Heeffecker 1 Jan Willem Snijders 2 erfgen.Pauwel Cee
len 3 Philip Jan Philips 4 de weg.
-stuk groese tot Omel,'t Goir 
-7 gld.jaarl.aan Jan Vrients.
Belast met 10 st.jaarl.aan erfgen.Goerts van Heuchten en nog 2 gld. I 
jaarl.
C Aert Lauwreyns Thijss.kreeg:
-stuk groese,die Schildemeer 1 de weduwe Jacob Thonis zijn moeder cs.M
2 de h.geest van Asten ea. 3 Gelden Hanen 4 die moeder voorsr.
-stuk land,den Bruystenman 1 Wouter Dericx 2 Cornelis Smeets 3 Beth I 
Verwers 4 de erfgen.Claes Verheze.
-2 gld.aan Willem Thijs,2 gld.aan Prans van Brey,
-15 st.aan erfgen.Goessen van Best.
fol.56 vo
Jan Joest Cuypers verkoopt aan Goessen Willem Sanders:
-stuk groese bij Bussel 1 Math.van den Eynde 2 de koper 3 Henrick 
Cornelis 4 de Aa.
fol. 56 vo 27 mei 1587Jan Kerceliss.man van Jenneke en Steven Aelbrechts Lambertss.vanwe
ge zijn vader die momber is van het onmondig kind van Mr.Henrick van
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van Aaten wettig verwekt uit Johanna voorsr.,verkopen aan Lambrecht 
Henricx schout tot Asten een rente van 6 gld.uit een groese int 
Roet volgens een brief 10 jan. 1570 die Mr.Henrick voorsr.eertijds 
gekocht had van Peter Joest Tielenss.
fol.56 vo 8 mei 1587
Enneke weduwe Prans Bruysten met Bruysten haar zoon verkoopt aan 
Prans Michiels van de Cruys haar deel in goederen van Heyn Berten 
genoempt,te weten:
-huis,hof en erfenis
-stuk land en groese aaneen int Lielder 1 erfgen.Jan Maes 2 Jan Ce- 
lenss.van Bussel 3 erfgen.Claes Verheze.
Met de brief der 5 vaten rog die Prans Bruysten eertijds gekocht had 
van Yda Simons Jonckers dr.
fol.57 vo 13 mei 1587
Mr.Jan Verdysseldonck man van Henricxken en Marten Dericx aangaande 
zijn tochtrecht met de momber van zijn onmondige kinderen verwekt bij 
Yken zijn eerste vrouw aangaande de erfelijkheid verkopen aan Geer- 
truy tegenw.vrouw van Anthonis Vlemincx van Lierop:
Zekere percelen van gpfëve en groes en land,heytvelt en weyvelt aan 
den Dijck gelegen.Was hen verstorven door de dood van Jan Colen;de 
huizing met dries niet,die waren door de verkopers te voren ver
kocht .Anthonis voorsr.gelooft ook alle lasten te zullen betalen.
fol.58 14 mei 1587
Jan Anthonis Witten man van Aleydis doet afstand van alzulke goede
ren hem aangestorven vanwege de kinderen van Joest Henrickxss.Men
nen (roerende en onroerende) en dat tot behoef van Henrick Joest 
Mennen.
fol.58 3 juni 1587
Gerardt Aert Jacobs verkoopt aan de erfgen.Jan Jacobs een rente van
24 gld.deze rente had eertijds Jan Jan Jacobs volgens brief 3 feb. 
1530 verkocht gehad aan Aerdt zijn broeder.
fol.58
Jan Henrick Spee soen met Jacoba zijn vrouw verkopen aan Maes van 
Reest:
-stuk land op Loverbosch.
fol.58 vo 15 juni 1587
Peter Prans Peters verkoopt aan Henrick Corneliss.van den Eynde:
-stuk groese op Dyesdonck.
fol.58 vo 26 juni 1587
Jan Henrick Vyschsserss.verkoopt aan Henrick Joachim Scalvogels een 
rente van 4 gld.10 st.uit onderpanden te Asten;volgens brief van
11 jan. 1 564 had Anthonis^Dericxss.die rente gekocht gehad van Antho
nis Geritss.
fol. 58 vo,59 30 juni 1587Jan Pranssens van Roy man van Gieliske,Bartholomeus Henricx man van 
Elisabeth en Aert Stevens als mbr.der nagelaten kinderen van Bertho- 
lis van Kessel,alle wettige erfgenamen van Bertholis voorsr. hebben, 
opgedragen aan Gerard Aert Jacobss.met de zijnen:
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-stuk groese,die Holle aan den Dijck neven 1 Derick Verschuyren
2 Gevardt Aertss.Verschuyren ea. 3 erfgen.Aert Willem 4 den Dijck. 
Belast met 2 gld.4 st.
Deze erfenis had Margriet Aert Jacobs weduwe en moeder van de koper 
eertijds gekocht en betaald tegen Bertholt voorsr.
fol.59 20 juli
Willem Peter Belmakers en Thomas Joest die mulderss.als provisors 
der tafel van de h.geest te Asten verkopen aan Godele weduwe Antho- 
Joestens van Hoebraeken:
-stuk land,den Endenpoel 1 erfgen.Aerts Verschuyren ea. 2 Peter Ja
cobs Proyen 3-4 een weg.
fol.59 14 mei
Thonis Peter Roeloffs van Milheze man van Jenne verkopen aan Jan 
Jan Joestenss.zijn zwager zijn deel in twee stukken land,hem van wege 
zijn vrouw aangestorven van Jan Joesten en Marie zijn vrouws ouders.
fol.59 vo 15 sept.
Mathijs Janss.van de Cruys verkoopt aan Aerdt Peter Theuss.:
-stuk land op Loverbosch.
fol.59 vo 1 okt.1587
Prans Medegaels verkoopt aan Maes Geeff Driess.een rente van 4 gld. 
15 st.uit een rente van 25 gld.die Prans eertijds gekocht had van 
Aerdt 7/reynssen en die Aerdt als man van Anna aangestorven was van 
Aerdt Michiels haar vader.
fol.60 6 juli 1537
Prans Gelis Henricxss.verkoopt aan Goossen Willem Mennen:
-een huis,hof,hofstad en erfenis int dorp.
Belast met 6 vaten rog aan de h.geest van Asten en 4 vaten aan de 
koster.
fol.60 vo ±is blanco-

27 juli 1588
(bij fol.61) los inliggend brief je,zeer onduidelijk-
ïïij Peter Tielens,Peter Slaets,Mathijs.... ,Pieter Belmaekers,'.Villem
van Beeck,Maes van Reest enz.schepenen in Asten verkopen aan Jan 
Aerts van Diepenbeeck een stuk beempt.
(bij fol.49) los stuk. Asten 15 maart 1581
Jan Maes Robben soen zelf en sterkmakend voor Goessen..... en zijn 
kinderen en dezelfde Jan ook voor de kinderen van Gerrith zijns broe 
ders,verder Jan Jan Tonis zelf en voor Goessen Danielss.met de kin
deren,Donaet .Yolter Jans zelf en voor anderen verkopen aan Jacop 
Jacops soen van den Cruys:
-een huizing te Asten int dorp omtrent het kerkhof.
fol.61 6 okt.1587
Elisabeth weduwe Willem Jacobs met Jan haar zoon verkopen aan Jan
de Awaelge vorster te Asten:
-stuk land int dorp 1 Marten van Dynther 2 Joest anthonis Mennen 
3 Thonis Ceel Cuylens 4 de straat.
Jan de koper consenteert dat elisabeth en haar kinderen altijd mogen 
lossen met 30 gld.
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fol.61 2 nov.1587Prans Janss.van Brey verkoopt aan Jan Willemss.:
-stuk land,een lopense min een half copssen tot Omel 1 Goert Janss. 
van Otterdijck 2 de verkoper 3 Henric Thonis Willems.
fol.61 12 nov.1587
Anthonis Aelbert Thoniss.verkoopt aanFrans Michielss.van den Cruys 
een erf el. cijns van 1£ gld.met voorwaarde "dat Anthonis voorsr. of ft 
hij wederom cuaem uuten crijch dien hij nu aenveert altijt wederom sal 
mogen heffen ende bueren van den jaere eenendenegentich aen toeco- 
mende ende nyet eer ende dan voirts van jaere tot jaere als hij ge
daen heefft...|
fol.61 18 nov.1587
Mathijs Wreyns Mathijss.verkoopt aan Jan Willemss.Verrijt:
-stuk groese tot Omel.
fol.61 4 dec.1587
Jan Henrick Corneliss.man van Henricxken verkoopt aan Mathijs Janss. 
van de Cruys zijn deel in goederen afkomstig van Pauwel Merceliss. 
vader van zijn vrouw.
fol.62 9 dec.1587
Hr.Henrick Joest Wagemekerss.priester verkoopt aan Jacob Aertss. 
Verbraeken:
-stuk beempt int Lielder 1 erfgen.wede.Jan Tiele 2 erfgen.Thonis 
Jan Mennenss. 3 Peter Jacobs Proyenss. 4 het kind van Thomas Jacobs 
Proyenss.
Belast met 4 gld. 10 st.aan Mathijs Verrijt.
fol.62 30 dec.1587
Joest Jan Joestenss.verkoopt aan Lambert Henricx schout tot Asten: 
-stuk land int Roet.
Belast met 1£ vat rog.
fol.62,62 vo 12 nov.1587
Jacob Aertss.Verbraeken verkoopt in erfwisseling aan Jacob Mercelis 
Jan Snijderss.:
-een huizing met erf int dorp.
Dit huis had Jacob voorsr .gekocht gehad van de erfgen. Willemke dr. 
Anthonis Willemss.
Los en vrij behalve Peter Ceel Peterss.zijn schuur daarover geweegd 
zal zijn.
fol.62 vo 12 nov.1587
Jacob Mercelis voorsr.verkoopt in erfwisseling aan Jacob Aerts:
-een huis met erf int dorp. 1 Peter Jacobs Proyenss. 2 Wouter Trix 
3 Jan de cuyper 4 de straat.
Dit huis had Jacob Mercelis gekocht gehad van de erfgen.Jan Jacobs, 
fol.62 vo
Anno 1588 zijn schepenen Derick Tielens,Peter Slaets,Mathijs Philips, 
Peter Belmekers, Villem van Beeck,Maes van Reest en Henrick Cornelis 
op sijnen ouden eedt.
fol.63 11 Jan.1588Derick Tielens verkoopt aan Wouter Derick Wouteres.:-een half stuk groese aen Haseldonck bij den Nappart.
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1 Peter Jan Joestenss.van Hoebraeken 2 Jan Celenss.van Bussel 3 
erfgen.Claes Verheze 4 erfgen.Jan Willems Proyenss.
Belast met 4 gld.10 st,aan erfgen.Henrick Marten Celenss.
3 gld.aan erfgen.Jan Henricx Batenss.tot Helmont.
fol.63 11 jan.1588
Agatha weduwe Everardus Gevartss.van Duerne met Claes haar zoon, 
mede voor Coenraad Janss.en Jenneke Janssen en Marie weduwe Wouter 
Dercx verkopen aan Prans Merceliss.,Thomas Geeff Driess.en Ansem 
Daniel Gobbels:
-stuk beempt tot Aastappen.
fol.63 vo 26 jan.1588
Aert Jan Anthonis Mennenss.,Jan Jan Anthonis Mennenss. mede voor ée 
kinderen Pauwels Jan Anthonis Mennenss.zijn broer,verder Jan Anthonis 
Anthonis Mennenss. voor hem zelf en mede sterk voor het kind van Ja- 
cob Anthonis Mennen zijn broers en ook voor zijn broers en zusters en 
Goessen Willem Jans Mennenss.zelf en voor Jan zijn broer en Anthonis 
Severijnss.van Boesschot als man van Jenneke zijn vrouw en dochter 
van Willem Jan Mennenss. ,Jacob Mercelis van Ayen man van Jenneke 
zijn vrouw en dochter van wilnere (=wijlen) Peter Jan Anthonis Men
nenss. en mede sterk voor Henricxken zijnder huisvrouw zuster,alle 
wettige erfgenamen van LijskeJan Anthonis Mennen dochter,huisvrouw 
wylnere van Jan Jan Wouterss.
Ze verkopen aan Jan Jan Wouterss.hun zwager alzulke goederen als 
Lijske met Jan Jan Wouters bezeten heeft.
fol.64 1 feb.1588
Joest Joris Danielss.verkoopt aan Geefvardt Aertss.Verschuyren:
-stuk groese aan den Bijck.
fol.64 1 feb.1588
Henrick Meus van Houtss.man van Johanna en Catharina haar zuster, 
beiden kinderen van Goessen Maes Robbenss.verkopen aan Gerardt An
thonis Mennenss.:
-een huis enz.int dorp 1 erfgen.Goessen van Best 2 de straat 3 Aert 
van de Camp 4 erve Gerardt Joest Wagemekers.
fol.64 10 feb.1588
Aert Jan Wouterss.man van Catharina verkoopt aan Jacob Aertss.Ver- 
braeken al zijn versterf hem aangekomen van wege zijn vrouw als erf
genaam van Willemke Thonis Willemss.van Diesdonck dr.
fol.64 vo 5 feb.1588
Everdt Henricxss.van Weerde zelf en voor Thonis Henricx als man van 
Anna Jans dr.met kinderen,Jan Joris als man van Lijsbeth Henricx dr. 
en Anna Henricx dochter van Thonis Henricx voorsr.door absentie van 
haar man (!?),die voorsr.Thonis hem sterkmakend voor zijn voorsr. 
sustere,hebben volgens procuratie aan Everdt voorsr.gegeven uit Ab
coude bij Utrecht dd.2 jan.1588,verkocht aan Peter Ceelenss.Verbeer- 
donk een rente van 6 gouden peters (elke peter gerekend op 19 stui
ver. |
fol,64 vo 12 feb.1588
Gelis Jan Tielenss.verkoopt met zijn momber aan Joost Jan Tielenss. 
zijn broer:
-stuk groese int Roet.Belast met 3 gld.aan erfgen.Ceel van Hulst.
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fol.65 12 feb.1588Henrick Verasdonck en Dionisius Sebastiaenss.als man van Heylke 
verkopen aan Jan Lucass.een derde deel van een jaarl.rente van 31 st.uit onderpanden te Asten.
fol.65 16 feb.1588
Aert Aertss.Vervoirt verkoopt aan de kinderen en erfgen.van Joest
Peters Verenseldonck een rente van 3 gld.uit:
-een huis,hof,hofstad en erfenis in de Schildemeer 1 Daniel Lemmen 
Emontss. 2 Jacob Aertss.Verbraeken 3 erfgen.Aert die cuyper 4 de straat.
-stuk land in de Rije 1 erfgen.Claes Slechts 2 de kinderen Lauwreyns 
Thijs 3 Jan Meus Coecxss. 4 de verkoper.
-stuk groese aldaar 1 erfgen.Claes Slechts 2 Gelden Goerts Hanenss.
3 de cleyn Aa 4 de kinderen Lauwreyns Thijs.
-Margriet weduwe Thonis Pranssen bekent voor haar zesde deel in de 
voorsr.rente betaald te zijn, in bijwezen van Jan haar broer. Return
25 feb.1605.-
fol.65 vo 16 feb.1588
Mathijs Jan Belense.belooft aan de kinderen van Joest Wagemekers een| 
rente van 3 gld. 10 st.te zullen betalen en dit tot assistentie van 
een rente van 6 gld.welke de kinderen voorsr.jaarl.heffende zijn aanj 
de erfgen.Jan Maes Robbens.
fol.65 vo 16 feb.1588
Derick Peter Ceelenss.en YsboutYsbout Joestenss.als man van ïïillem- 
ke hebben verkocht aan Mathijs Jan Belenss.:
-huizing,land enz.zoals eertijds Peter Peter Ceelenss.kreeg toebe
deeld van Jan Maes Robbenss.op 21 meert 1577.
fol.66 16 feb.1588
Mathijs Jan Belenss.verkoopt aan Derick en Ysbout voorsr.:
-stuk land aan den Dijck,die Ecker geheten 
-1i lopense land 
-stuk groese,den Cranenbeempt 
-dat huis met 5 copsen erf daaraan.
Belast met 1 malder rog tot Weert 
1 malder rog aan de h.geest tot Deurne
1 malder rog aan erfgen.Goossen van Best
10 vaten rog aan Marike weduwe Bonaventura
7 vaten rog aan de koster tot Asten
4 vaten en een half tot St.Oedenroy
6 gld.aan Mr.Derick van de Zeylberch
7 gld.aan erfgen.Joest Happen
2i gld.3 st.loort aan erfgen.Daniel van Broegel.
fol.66 vo 16 feb.1588
Dirck Peter Ceelenss.verkoopt aan Ysbout Ysbout Joestens:
-een erfenis bij de oude hofstad.
fol.66 vo 8 feb.1588
Ysbout Willemss.Verrijt geeft over aan Jan Jacobss.van de Cruys al
zulke goederen als Ysbout voortijds overgenomen had van Jan Joest 
Danielss.en Jannen zijn broeder (=Jan de broer van Ysbout?)
Verder zal Ysbout gehouden zijn aan de erfgen.van Corstgen Smeets30 st.jaarl.te betalen.
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fol.66 vo
Daniel Goertss.van Bussel is schuldig aan Adriaen Willem Heympkenss 
een rente van jaarl.6 gld.,wezende het 1/4 deel van een rente van 
24 gld.in een koopbrief van Goert Danielss.van den Eynde begrepen 
uit onderpanden van een hoeve tot Onstaden.
In marge:0p 24 november 1597 heeft Daniel aan Adriaen die rente betaald.
fol.67 8 april 1588
Jan Lenskens man van Gertruy verkoopt aan Prans Aert Tielenss.zijn 
deel in goederen zoals die Geertruy zijn vrouw aangestorven is van 
Philips Jan Belenss.haar eerste man.
Goederen liggen op Heusden.
fol.67 8 april 1588
Jan Jan Huechtemanss.verkoopt in erfwisseling aan Everardt Jacobss
-een huis enz.int dorp neven de kerkhof.
Belast met 11 vaten rog aan h.geest van Asten.
Everardt voorsr.verkoopt in erfwisseling aan Jan voorsr.:
-een huis enz.int dorp.
fol.67 vo,68 4 mei 1588
Mercelis,Henrick en Anna kinderen van Peter Jan Jacobss.met Peter 
Henrick Scepers als hun momber,verder Michiel Prans Colenss.man 
van Catharina ook dr.van Peter Jan Jacobss.verkopen aan Jan Peters 
voorsr.soen hun wettige broer:
-huis,hof,hofstad en erfenis aen ghenen Bossche
-stuk groese
-stuk groese,die Eept
-stuk groese,den Ossencamp
-stuk land,het Willich stuck
-stuk land,den Breemecker
-stuk land,den Hogencamp
-stmk land,den Horryck
-een heytvelt op die Hoge Loe.
fol.68,68 vo 4 mei 1588
Jan de koper voorsr. verkoopt aan zijn wettige broers en zusters zijn
de kinderen van Peter Jan Jacobss.:
-een hofstad int dorp 1 erf.Thonis Peter Roeloffs cs. 2 Aert Theus 
3-4 de straat.
-groese en land aaneen 1 Wouter Derick Wouterss. 2 Jan Celenss.van 
Bussel 3 St.Joris altaar 4 Prans Gielenss.van de Cruys ea.
-stuk beempt en land.
fol.68 vo 13 mei 1588
Ansem Peterss.van Schuyl verkoopt aan Marten Maes:
-huis enz.int dorp.
Belast met 2 gld.
fol.68 vo,69 13 juni 1588
Gerardt Aert Jacobss.en Jan Mathijs Sanderss.verkopen aan Joest Huy- 
bertes.van Roggel een rente van 9 gld.uit een rente van 18 gld.wel
ke Joest Joriss.van Bussel eertijds verkocht had aan Derick Jan 
Heesackers uit onderpanden volgens brief 18 mei 1581 en die de erf
gen.van Aert Jan Jacobs hem Joesten Joriss.voortijds verkocht hadden



fol.69 _ 1 3 juni 1588
Jan Mathijs Sanders verkoopt aan Mr.Gerardt Jacobs pastoor tot Some- 1 
ren een rente van 14 gld.met twee verschenen pachten uit onderpan
den te Asten volgens brief 18 mei 1581 toen Joost Joriss.Danielss. I 
die aan Jan Math.Sanders verkocht had.
Mr.Gerardt Jacobs consenteert dat Jan de verkoper die rente van 14 
gld.altijd mag lossen met 160 gld.
-Deze akte is in zijn geheel vernietigd door allerlei strepen erover-l
fol 69 3 juli 1588
Daniel Goyardt Danielss.verkoopt in erfwisseling aan Joest Jan Tie- 1
lens:
-stuk land bij Onstaden,Berckenbosch geheten en grmefc een lopensaet 
en zestien roeyen»
fol.69 vo 3 juli 1588
Joost Jan Tielens verkoopt in erfwisseling aan Daniel Goyardt Da
nielss. :
-stuk land tot Onstaden.
fol.69 vo 6 april 1588
Henrick Molendijcx verkoopt aan Gerardt Aert Jacobss.een rente van
6 gld.uit al zijn goederen hem aangestorven van wege zijns vrouws ou
ders.Mag lossen met 100 gld.Akte gecasseerd.
In marge:deze rente gelost 8 feb.1630.
fol.69 vo 7 juli 1588
Jen weduwe Dericx Verheyen met Peter Slaets als haar momber en Pe
terke en Dericxken beide drs.van Derick en Jen met als mbrs.Prans 
Gielens en Joest Peters Verheyen verkopen aan Peter Hans Scalvogels: 
-stuk land int dorp.
Belast met 6 gld.ten Bossche en 1 vat rog jaarlijks.
fol 70 1 1 juli 1588
Peter Henricxss.van Herssel en Jan Everts mede voor de erfgen.Goy- 
art Dorst en de erfgen.Willem Henricx verkopen aan Thomas Joest die 
Mulderss.:
-stuk groese int Roet.
fol. 70 27 juli 1588
Daniel Goertss.van Bussel verkoopt aan Jan Aertss.van Diepenbeeck: 
-stuk beempt op Onstaden,'t Hoefken 1 erfenis St.Achten altaar 2 
Jan Jan Peterss. 3 Willem van Beeck.
-een rentebrief van 6 gld.uit onderpanden te Asten dd.30 jan.1567 
met vier achterstellige pachten.
fol.70 1 aug. 1 588
Lambert Henricx man van Elisabeth verkoopt aan Wouter Jacobs,die 
eertijds in Os woonde,alzulk versterf als hem eertijds was aangestor- I 
ven van wege zijn vrouw van Jan Aellarts.
fol.70 vo 5 sept. 1 588
Jacob Derick Coppenss.verkoopt aan Jan Corstgen Smeetes.:-stuk groese aan den Dijck 1 Joest Goyardt Danielss. 2 Henrick DerickICoppenss.3-4 Aert van Hoebraeken.
in marge:door partijen teniet gedaan,gecasseerd.



Los blaadje tussen 69 vo en 70:
Ontfangen bij mij ondergescr.als gemachtiche van Eerw.Hr. Mijnheer 
Asseldonck vuyt handen Prans Hendrickx van Asten 106 gld.van quyten 
van een renthe van 6 gld.jaarlicken lopens geit van weghen van Lies- 
sel aldaer met den achterstel van dien.Actum 8 feb.1 6 7 0.

w.g.Roger van Boxmeer.

fol.71 31 aug. 1 588
Derick Peter Coelenss.en Ysbout Ysbout Joestenss.verkopen aan _,;i— 
chiel Verwers burger tot Overweert een cijns van 4 gld. 14 st.uit: 
-huizing,hof enz.aan de Dijck 1 erfenis Peter Jan Ceelenss. 2-3 Hans 
Scalvogeis 4 de straat.
-huizing,hof enz.aldaar 1 Willem Ceelenss. van Ayen 2 Derck de ver
koper 3 Aert van Hoebraeken ea. 4 de straat, 

altijd lossen met 75 gld.
fol 71 vo -is blanco.-
los briefje: 1 3 mei 1585
Voor ons is verschenen Mathijs Derick Groetenss. ,hij verkoopt aan 
Willem Peter Belmekers een brief betreffende een rente van 5 gld. 
jaarl.d.d. 26 maart 1545.
los briefjes 12 dec. 1592
Over een akker van 6 lopensaet die aan secretaris Jacop ....aken
mij zal transporteren.
Binnen 5 jaren te lossen met 177 gld.14 st.ten Bossche.
fol.72 12 okt. 1588
Peter Aerts van Brey verkoopt aan Mathijs Philipss.Verrijt een mud 
rog die eertijds Dries Henricxss.van Onstaden verkocht had aan Peter 
Aerts van Brey volgens brief 28 feb.1546.
fol 72,72 vo 8 nov.1588
Thomas Daniel Mae ss. verkoopt aan Margriet Maes Jans dr.een rente
van 3 gld.uit:
-een huis,hof enz,op Voerdeldonck 1 Daniel Lemmens 2 de Koestraat
3 erfgen.Jan Franssen van den Berghe 4 de straat.
-stuk land aldaar, 
mag lossen met 48 gld.
fol. 72 vo 8 nov. 1 588
Thonis Gerit ss. van de Goir met Jan zijn zoon en Anna,Barbara en Ma
ria, drie zusters van Jan en Thonis Thonis Gerits verkopen aan Jan 
van de Goir:
-stuk land daar een voetpad doorgaat tot Omel.
fol. 73 21 nov. 1588
Jacob Derick Coppenss.als man enumomber en Jan Goortss.Verhaseldoncij 
met zijn momber verkopen aan Jan Aelberts:
-stuk groese aent ......velt.
fol.73 16 dec. 1588Henrick Thonis man en momber geweest van Jenne en Liengen en Arike 
zijn wettige dochters verwekt bij Jenne,mede sterk voor Catharina 
Jan Belendr.en Catharina Claes Slechts dochter verwekt bijCathardjia 
Jan Beien dr.met momber Jan Jan Belenss.met Mathijs zijn oom verkopen aan Henrick Willem Henricxss.:
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-hun deel van een huizing enz.op Huesden en deel van weiland,heyt- 
vela hen aangestorven van Jan Beien en Catharina zijn vrouw in 6 delen te verdelen.
Belast met hun deel in 16 vaten rAg ten Bossche te leveren,nog 14 
vaten rog aan 6e rector van het Kessels-koor in de kerk van Someren 
nog hun deel van 5 cop rog en een kwart aen de rector van Sint Loye 
altaar in Asten,nog hun deel van 8 gld. 10 st.
fol.73 vo
Henrick de koper voorsr .verkoopt aan Henrick Thonis voorsr.hem ter 
tochte en zijn twee kinderen ter erfrecht te weten Liengen en Arike, 
een rente van 10 gld. 10 st.uit de voorsr. drie gedeelten hem verko
per verkocht en op gedragen.Mag lossen met 150 gld.
In marge:deze brie? is gelost óp 1 7 sept.1616.
fol.74*74 vo 30 dec.
Peter Fijten verkoopt aan Aerdt op te Locht tot Helmond een rente 
van 14 gld.die eertijds Reynder Adriaen Y/ychmoets verkocht had aan 
Heer Peter Lambert Boschmanss.priester van Someren uit onderpanden 
te Asten,aldus schepenbrief Den Bosch dd.7 feb.1537.
fol.74 vo 26 Jan.1589
Mathijs Lauwreyns Ma thijss. verkoopt aan Willem Thijss.:
-stuk land tot Omel.
Belast met een vierde halff ort cijns int boeck van Helmont!
Anno 1589 schepenen als voor.
fol.75 15 dec.1588
Henrick Willem Henricxsoen heeft opgedragen aan Frans Aert Kich- 
gielss.alzulke koop van goederen als hij Henrick gekocht heeft van 
zijn wederdeelders te weten drie gedeeltén,hiervan komt het een toe 
aan Henrick Thonis man van Johanna met de kinderen geweest,het an
der deel komt toe aan het onm.kind van Jan Jan Belenss.geheten Jan 
het derde deel is van Catharina weduwe Goert Willem Goertss.en haa 
dochter verwekt bij Claessen Slechts.
fol.75Prans Aert Michgielss.belooft Henrick schadeloos te houden.
fol.75 vo,76 15 dec. 1588
Prans Aert Lemmenss.zelf en als mbr.van de onm.kinderen Anna zijn 
zuster verwekt bij Jan Hogardts haar wettige man en ook als mbr.van 
de onm.kinderen van Mercelis zijn broer wettig verwekt bij Marie,ver 
der Jan Heymens man van Marie en Jan voorsr.met Prans als mombers 
van de onmondigen van Willem zijn broer,verder Marie weduwe van Cee 
Aert Lemmens met Peter Peter Aertss.als momber,Jan Henrick L'verts- 
soen man van Marie,Antonia weduwe Derick Peter Aertss.en Peter Pe
terss. voorsr.als momber van de onm.kinderen van Derick zijn broer 
verwekt bij Antonia voor ar. verkopen aan Jan Willemss. Verrijt:
-stuk land tot Omel
-stuk land aldaar 1 erfgen.Thonis Willem Heympkenss. 2 de koper 3 
de gemeynt 4 Jan Colen ea.
Belast behalve de cijns van de grond en de gewone commer vjn het 
dorp met 34 vaten rog aan de h.geest tot Deurne.
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fol.76,76 vo
Op heden 6 nov.1602 verscheen voor de schepenen Thonis Willem 
Aertss. mede sterk voor Marie zijn moeder en Jenneke,Aerken en Eli
sabeth zijn zusters en voor Aerken Jan Hogarts dr.wettig verwekt bij 
Anna Aert Lemmens dr.met Jan en Thonis ook zonen van Jan Hogarts 
verwekt bij Anna voorsr.,Ae©t Henricxss.man van Mechtelt ook wettige 
dr.Jan Hogarts,Mari weduwe Ceel Aert Lemmens met mbr.,Gerardt Jan 
van Reeff man van Jenne,Michiel Goessen Lemmenss.man van Henricxken 
Mari weduwe Jan Mutsen,Anthonia weduwe Derick Peter Aertss.met Tho
nis Willem Aertss.hun momber hebben wettelijk vertegen betreffend 
hun aandeel in de verkoop en bekennen voldaan te zijn en betaald me
de hij Anthonis voorsr.gelovende voor Prans Aert Lemmenss.die ook 
betaald ie,scheldende Jan Peter Willemss.,Thonis Willem Henricxss. 
en Henrick Prans Denenss.daar af kwijt.
fol.77 13 feb.1589
Jan Jan Joestenss.verkoopt aan Gelis Jan Joestenss.zijn wettige broei
-huizing enz.int dorp.
Belast met 6 gld.1 st.aan Jan Aertss.van Thoeren.
fol.77 15 feb.1589
Jan Jan Joestenss.verkoopt aan Peter Geel Peterss.:
-stukje land int Roet.
fol.77,77 vo 17 feb.1589
Prans Lenartss.van Boesschot,Lenart en Henrick zonen Jan die Snijder 
wettig verwekt bij Margriet dr.Lenarts van Boesschot met Jacob Ja
cobss.van de Cruys als mbr.van de onmondigen voorsr.hebben als erf
genamen van Peter Heyn Drie ss. verkocht aan Henrick Cornelis van den 
Eynde hun deel in een huizing,hof en land als hen aangestorven is 
van Peter Heyn Driess.hun oom,verder verkopen ze nog een groese in 
de oude hoff gelegen hen aangestorven van hun vader Lenaert Janss. 
van Boesschot.
fol.77 vo,78 1 maart 1589
Jan Willemss.Verrijt en Anthonis Willem H.... als man van zijn huis-
vrouw en Jan Peter Willems verkopen aan Andries,Reyn,Tielen en Jan 
allen kinderen en erfgen.van Thonis Janss.Verrijt:
-stuk land tot Omel.
Belast met 3 gld. aan de erfgen.Jan Verrijt,nog 39 st.aan de weduwe 
Willem Celen en Aert Peter Goertss.,nog 5^ cop rog en 18 st.aan Jan 
de verkoper.
fol.78 7 maart 1589
De erfgenamen van Lenart Mercelis Maessen en Hillegonda zijn vrouw 
zaliger te weten:Thomas Peterss.van Reest als man van Heylke en ook 
voor Heer Peter van Dommelen zijn zwager ten eenre
en Heylke weduwe Willem Lenart Mercelis Maess. met Jan en Mercelis 
de zonen,Jan Henricx als man van Heylke,Henrick Henricxss.van Brey 
als man van Anthoniske en Anna Willems dr.en Jan,Mercelis,Jan en 
Henrick zich sterkmakend voor Heylke hun moeder en Anna hun zuster, 
verder Thomas Danielss .,Aert Vervoirt als man van Heylke,Jan Henrick- 
soen van Brey als man van Johanna en Peterke Thomas Belmekers dr. 
verwekt bij Geertruy dr.Daniel Maes met haar momber ten andere 
delen al de achtergelaten goederen van wijlen Leonart en Hillegonda 
voorsr.



A Thomas Peters van Reest c.s.kregen toebedeeld:
-huizing, hof, hof stad en erfenis daarbij aan Voerdeldonck 1 erfgen. 
Pauwels Horevoirt 2 Jan Henrick Thijss. en Maes van Reest 3 erfgen. 
Henrick Vogels 4 de straat.
-een groese
-een rente van 12 gld.jaarl.aan Peter Slaets 
-3 gld.aan Prans van Bussel 

-6 gld.aan Daniel Gubbels,14 gld.aan Henrick Jan Deckers,20 st.aan 
Thonis Geraerdts,1 mud rog tot Lierop,7 gld.aan Jacob Scalvogels,
3 gld.aan erfgen.Pauwel Lenarts,1 malder rog aan Mathijs van de 
Cruys,3 gld.aan Willem Thijs.
fol.79,79 vo
B Heylke wede.Willem Lenarts met kinderen en de kinderen van Daniel 
Maes kregen samen:
-stuk land,den Affterbosch 1 t convent van Bynderen 2-3 erfgen.Hen
rick Vogels 4 Dirck Tielens.
-stuk land bij de Stegen
-stuk land int Lielder 1 erfgen.Wouter Derick Wouterss. 2 Jan Ce- 
lenss.van Bussel 3 erfgen.Prans Gielenss.van de Cruys 4 de h.geest- 
mrs.van Asten.
-stuk land bij de muelen 1-2 erf gen. Henrick Rommen 3 erfgen. Gielens 
Geritss. 4 een leenecker.
-stuk land ook bij de muelen
-stuk groese achter Onstaden 1 Jan Joest die mulderss. 2 de Aa.
-een rente van 9 gld.aan Aert van Hoebraeken,
-6 gld.9 st.aan erfgen.Dries Joestenss.van Hoebraeken,
-6 gld.aan Joest Jan Joestenss.,
-3 gld.aan Peter van Reest,6 gld.aan Peter Behelp,
-3 gld.aan Valentijn Severijns, 1 gld.aan erfgen.Derick Verschuyren,
-3 gld.10 st.aan Prans van Cales,
-2 peters aan Geeff Verschuer,en 32 st.aan Jan Henricx.
fol.79 vo,80 7 maart 1589
De weduwe Willem Lenarts met kinderen en de kinderen van Daniel 
Maes gaan delen de goederen die ze samen toegedeeld hadden gekregen 
(zie onder B,fol.79.)
fol.80,80 vo 7 maart 1589
Heylke weduwe Willem Lenarts Maess.met Jan en Mercelis haar zonen, 
Jan Henricx man van Heylke,Henrick Henricxss.van Brey man van An
thoniske en Jan,Mercelis,Jan Henricx en Henrick van Brey hen sterk- 
makend voor Heylke hun moeder voorsr.en Anna hup zuster beloven dat 
zij de wederdeeèders kosteloos zullen houden van alzulke 6 gld.jaarl. 
die Jr.Henrick van Duernen daarop is heffende (op hun gronden.)
fol.80 vo 10 mei 1589
Jan Michiel Cuyperss.en voor Gielis zijn broer en Anna zijn zuster,
verkoopt aan Jan Joost Cuyperss.:-stuk groese bij Bussel 1 Matheus van den Eynde 2 Goessen Willem 
Sanderss. 3 Henrick Cornelis 4 de Aa.
fol,80 vo,81 10 april 1589Philips Peter Philipss.tutor uxoria,verkoopt aan Henrick Jan Joes
tenss. :-stuk groese aan gheen Bossche 
-stuk land aldaar.Belast met 31 st.en 1 vat en U  cop rog aan de h.geest tot Helmond.



fol.81,81 vo 30 mei 1589
Maes Daniels (Maes =Thomas),Aert Vervoirt man van Heylke,Jan Hen- 
ticx van Brey man van Jenneke en Peterke Maes Belmekers dr.met mom* 
ber delen de goederen afkomstig van Leonart Mercelis Maess.hun grootvaders
A Maes Daniels en Peterke kregens 
-stuk groese achter Onstaden 
-twee peters aan Gevardt Aerts Peter Celenss.
-6 gld.12 st.aan Joest Jan Joestenss.
fol.81 vo
B Aert Vervoirt en Jan van Brey kregens 
-een rente 9 gld.aan Aerdt van Hoebraken 
-een rente 3 gld.10 st.aan Prans van Cales.
fol. 81 vo
Alle deelders voorsr. verkopen aan Jan Henrick Thijss. s
-stuk land gelegen aen Voerdeldonck in den Affterbosch groot 2-? lo-
pensaet.
fol.81 vo,82 30 mei 1589
Maes Daniels voorsr.,Jan Henricx van Brey man van Jenneke en Peter
ke Maes Belmekers dr.voorsr.verkopen aan Peter Gielenss.van de 
Cruyss
-stuk land bij de Stegen.
fol.82 30 mei 1589
Maes Daniels voorsr.en Peterke voorsr.verkopen aan Jan Joest die
Mulderss.s
-stuk groese achter Onstaden bij de Aa.
fol.82 31 mei 1589
Aert en Jan zonen Henrick Cornelis Snijder ss., Gelis Jan Joestenss.
mede voor Jan Jan Joestenss.zijn broer en Antonis Peter Roeloffs
man van Jenne hebben vertegen op huizing,hof, hof stad en erfenis de
welk eertijds is gevest geweest van de erfgen.Derick Denis(?) met
zijn vrouw en Daniel Hermans door Henrick Corneliss.en Jenne zijn
vrouw.
fol.82,82 vo 7 juli 1589
Daniel Jacob Danielss.van Oirsschot heeft afstand gedaan van de erf- 
fenis die zijn vader Jacob eertijds met Jacob Joestens van Lyssel als 
momber van Daniel verkocht heeft aan Jan Andries den ouden zoals 
dat voor schepenen blijkt volgens brief Asten d.d. 1572.
fol.82 vo 27 juli 1589
Huybert Joestenss.van Roggel man van Jenne verkopen aan Jan Willem 
Ysermanss.s 
-huis enz.int dorp.
fol.83
Huybert voorsr.met Jen zijn vrouw verkopen:
-een mud rog jaarl.uit land te Onstaden.
Mag lossen na dood van Jenne en niet eerder met 50 gld.
In marges bij partijen vernietigd op 5 april 1595.
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fol.83*83 vo,84 23 aug.1589
Matheus van den Eynde consenteert dat zijn kinderen,te weten Matheys 
Teeuwens, Wilbrort Henrick Jacobs man van Yda en Wilhelma weduwe 
Joest Teeuwens met haar dr.Liengen,zullen"delen al zijn goederen ver 
kregen bij het leven van Catharina zijn vrouw zaliger.
A Mathijs kreeg:
-de schuur met erfenis 1 Peter Slaets 2 de wederdeelders 3 die 
Quickstraat 4 Peter Slaets.
-stuk land aldaar,het Haverlant 
-stuk land,het Gerstvelt
-stuk land met heytvelt daarbij,den Venecker 
-stuk land,den Crommenhoeck 1 de Quickstraat 
-stuk land,den Huysecker aldaar 
-stuk groese.
Belast met 7? vat rog en 4 gld.
B Wilbrort Henrick Jacobs en Willemke de wede.met Liengen haar dr. 
kregen:
-woonhuis met de cleyn schuur,die scaepskoeye genaempt.
-stuk land,den Oyversnest,beiden gelegen bij Quickstraat
-stuk land,die Pan
-stuk land,dat Haverlant
-stuk land,het Gerstvelt
-stuk land,den Venecker
-stuk land,den Nerencamp
-stuk groese 1 de gemeyn beeck 2 Mathijs voorsr. 3 een altaar tot 
Lierop 4 de Aa.
-heytvelt.
Belast met 15 vat rog en 8 gld.
fol.84 vo 28 aug.1589
Jan Pauwels Mennen en Jenneke zijn zuster met Aerdt Jan Mennen haar
mbr.verkopen aan Jan Jan Mennen:
-huis,hof enz.int dorp.
fol.84 vo 1 sept.1589
Mr.Gelis Aert Lucass.verkoopt aan Peter Janss.van Otterdijk zijn zwa
ger goederen afkomstig van zijn ouders.
fol.84 vo,85 14 sept.1589
Joost Goyardt Danielss.verkoopt aan Jan Jan Mennen:
-stuk land aan de weg naar Onstaden 1 Jan Diepenbeek ea. 2 de weg 
3 Peter Slaets 4 Corst Gevardj Sceperss.
Belast met 3 gld.jaarl.aan de kinderen van Pauwels Jan Mennen.
fol.85,85 vo 30 sept.1589
Jan Aelbrechts man van Henricxken dochter wijlen Henrick Gerardt Ver-II 
hoeven,Lambrecht Henrick Verhoeven en Gerardt Henricx Verhoeven al- I 
le wett. erf gen. Henricx Verhoeven verkopen aan Peter Ceel Peterss.: ■ 
-huis met erfenis int dorp zoals het aldaar tussen zijn reengenoten 
en zijn palen gelegen is,teynden het hoechkoor van de kerck.
Dit huis was eertijds opgewonnen door Gheen van de Cruys en door hem I  
verkocht volgens vonnis der schepenen aanHenrick Anthonis Mennen 
Van welke Peter voorsr.het huis in koop had verkregen!/.
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fol.85 vo
Joest Joestenss.Verlynden met Prans zijn broer,Jan Peterss.Verke
nen man van Sophia,Peter Janss.van Otterdijck zelf als tutor uxo- 
ris en voor Everardt Everts Verlynden,verkopen aan Jan Gelia 
Mulderss.:
-een huizing,hof en land zoals hen die achtergelaten was door 
Joest Verlynden en Catharina zijn vrouw,hun ouders.
De koper heeft de goederen reeds in gebruik.
Belast met 7 gld.aan erfgen.Bonaventura Verweyden.
In marge:Lauwreyns V/illem Thijs tutor uxoris,bekent betaald te 
zijn voor zijn deel , 6 april 1 6 3 3 .
In marge:Prans Verlynden en Evert Everts bekennen Jan Jan Gelis 
de koper kwijt te schelden, 6 juni 1 6 1 7 (?) •
fol.86 4 okt.1589
Peter Jans van Otterdijck verkoopt aan Jan Ceelens Verbeersdonk:
-een huizing enz.te Asten.
Aert Lucas had die gekocht gehad van de erfgen.Anthonis Willem 
Verhyndert en was verder Peter aangestorven van wege Aerdt Lu
cas zijn vrouws vader.Jan de koper heeft het huis enz.nu in ge
bruik en in tueling.
fol. 86 23 okt.1589
Gelis Jan Tielens verkoopt aan Gelis Jan Joesten en Cornelia zijn
moeder:
-stuk land int Roet.
fol. 86 vo 29 dec. 1589
Soeloff Jan Roeloffss.en Henrick Peters als man van Jenne,verko
pen aan Joestgen weduwe Jan Willems met haar kinderen:
-huis,hof enz.in de Wolfsberch 1 Jan Gelis Mulderss. 2-3 de 
straat 4 erfenis die Pauwel Ceelen bezeten had.
Anno 1590 Schepenen in Asten:
Derick Tielens,Peter Slaets,Mathijs Philips,Peter Belmekers,Hen
rick Cornelis,Willem van Beeck en Maes van Reest "usqz" (?) 
den 21 meert en Jan Hentcx is doen schepen geworden.
(usque betekent o.a.tot aan,in dit gevalMtot aan den 21 meert."
fol. 86 vo 12 jan. 1590
Jacob Aerts Berckers bekent dat Mathijs van de Goir aan hem al- 
zulk mud rog heeft gelost als Henrick Gerardt van Helmont eer
tijds had aangenomen te betalen aan Henricxken Henricx*i/'errijt uit 
onderpanden die Henrick in koop verkregen had tegen Jacob voorsr 
c.s.volgens brief 1 febr.1 5 6 4.
fol.87 17 jan.1590
Margriet weduwe Derick Jan Peters met mbr*-verkoopt aan Peter Jan 
Slaets een rente van 14 gld.en 3 vaten rog als zij jaarl.heffende 
was uit onderpanden van Joest Gelis.Peter voorsr.heeft de helft van deze rente wederopgedragen aan 
V/illem van Beeck.
fol.87 t/m 88 vo 29 jan.1590
Joost Huyberts van Roggel,Wilbrort van de Bogardt zelf en voor 
Cornelis zijn zoon wettig verwekt bij Aleidis zijn vrouw dr.Huybert voorsr.,Marike weduwe Frans Colen met mbr.allen wettige erfgen. van Huybert van Roggel hebben gedeeld.:
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A Joest met Mar ik e zijn zuster kregen:
-hof,hofstad en erf op Onstaden 1 Peter Slaets cs. 2 Thijs Jan Belenss. 3 de Heer van Asten 4 de straat.-twee stukken land daarbij 
-stuk land in de Velteckers
-stuk land op Braessel 1 Mr.Jan Verdijsseldonck 2 Daniel Goort* 
van Bussel en de h.geest van Asten, strekkende van de straat op è de gemeyn herbaan.
-stuk land op ten Kerckpat 1 Daniel Goerts van Bussel 2 Peter 
Slaets 3 Jan Diepenbeeck 4 de weg.
-stuk land en groese 1 erfgen.Peter Philips 2 de deelders 3 Pe
ter Slaets 4 Thonis Ceel Ruylens.
-stuk beempt bij 't Haverlandt
-stuk groese 1 die Herbaan 2 Mr.Jan Verdijsseldonck 3 Jan Jan 
Mennen.
-stuk groese 1-3 Derick Jan Peters 2 erfgen.Peter Aerts Ver
schuyren 4 kinderen Jan Heynen.
-stuk groese achter Aastappen.
Belast met 1 mud rog aan St.Loyen-altaar te Asten,3 gld.aan Jenne 
Huyberts voorsr.vrouw geweest.
8 vaten rog lijfpacht aan Jen voorsr.,
4 vaten rog aan 't kapittel St.Oedenrode,
1 malder rog aan O.L.Vrouw-altaar in Asten,
2 vaten rog aan de kerk en £ vat aan de koster.
B Wilbrort met Cornelis zijn zoon kregen:
-al die erven als hof,land,groese enz.gelegen te Vlierden;was 
bij Huybert hun vader achtergelaten.
-verder stuk groese te Asten bij Bergelen.
Belast met 54 vat rog aan Joffr.van Beeck,
20 st.aan Gerardt Aert Jacobs,
4 vaten rog lijfpacht aan Jennen Huyberts vrouw geweest,
3 gld.aan de erfgen.Math v.d.Wyle ten Bossche.
fol.88 vo 20 feb.1590
Elisabeth weduwe Anthonis Joosten van de Goir en Derick, Frans.l>n 
en Joost zijnde knd.van Anthonis en Elisabeth voorsr.verkopen aan 
Aerdt Jan Deckers:
-huis,hof enz.tot Omel 1 erfgen.Jan Colen 2 het Laerbroeck 3 erf
gen.Peter Colen 4 Jan Willems Verrijt.
fol.89 20 feb.1590Elisabeth met de knd.verkopen aan Jan Willems Verrijt:
-Btuk groese tot Omel.
fol.89 21 feb.Thomas Geeff Dries met Derick zijn broer verkopen aan Aerdt Dericx 
soen:
-een huizing,hof enz.tot Aastappen.
Deze was hen ten deel gevallen samen met Aerdt de koper,na de do da van Jan Dries en Elisabeth zijn vrouw.Zij hadden die van hun broers en zusters in koop verkregen.
fol.89 vo 21 feb. 1590Michiel Prans Colen man van Catharina verkoopt aan Joest Jan 
Joesten:-stuk beempt bij de Lochten.



fol.89 VO 21 feb . 1 5 9 0
Prans Goyardt Danielss.verkoopt aan Joest zijn wettige broer,denjongen,een rente van 9 gld.uit:
-huizing, hof, hofstad en erfenis op Diesdonck 1 erfgen.Jacobs Ver
dijsseldonck 2 de gemeynt 3 de Aa 4 erfgen.Jacob voorsr.
V o o rts  uit zijn "geheelder h o v e n "  zoals hij die nu in gebruik heeft, 
Mag l o s s e n  m et 150 gld.
fol.90 21 feb.1590
Willem Goert Danielss.verkoopt aen Joest zijn broer,den jongen,
een rente van 6 gld.uit onderpanden te Asten.
Deze rente van 6 gld,is afkomstig van een van 36 gld.die Peter 
Reynder Jans met zijn kinderen eertijds verkocht had aan Derick 
Goert Danielss.en van waar deze rente van 6 gld.aan de verkoper 
was opgedragen,al na brief 30 dec. 1 5 7 3 .
fol.90
Willem voorsr.verkoopt aan de kinderen van Jan Henriak Jacobs 
een rente van 6 gld.uit een rente van 36 gld.met vier verschenen 
pachten.Deze rente had indertijd Peter Reynder Jans verkocht ge
had aan Derick Goert Daniels,brief 30 dec.1573.
In marge:brief gecasseerd den 11 feb. 1607 ( zie verder blz. 97 )
fol.90 vo 28 feb.1590
Jacob Aerts Verbraeken verkoopt aan Aerdt Henrick Corneliss.: 
-huis enz.in het dorp 1 Wouter Jans 2 Peter Jacobs Proyen 3 Jan 
den cuyper 4 de straat.
Belast met 1 vat rog.
fol.90 vo,91 27 sept.1590
Willem Maes,Aert Henrick Doenssen en Jan Henrick Doenésen mede 
voor Derick Bruysten Bollenss.en hun andere erfgen.,verder met 
Willem Scherders zelf,allen als erfgen.van Marie Bollen verkopen 
aan Joest Deynen:
-huis,hof enz.int dorp met Joost Deynen zelf als bewoner 1 Jan 
Maessen 2 erfgen.Prans Gielenss.v.d.Cruys.
Belast met 30 st.aan Jan Maes voorsr.
fol.91,91 vo 24 sept.1590
Mercelis AnthoniB Ceel Ruylen men van Anna dr.wijlen Peter Jan Ja
cobss. verkopen aan Michiel Prans Colen:
-stuk land op te Lochten.
fol.91 vo 24 sept.1590
Michiel Prans Colen verkoopt aan Jan Aerts van Hoeck:
-schuur met erfenis daarbij int dorp 1— orfonio do o verkopere -8 èe 
frtraat 3 03? ft* en*.
1 Jacob Jacobs v.d.Cruys 2 erfenis knd.Willem Willem Daniels van 
den Synde 3 de verkoper 4 de straat.
fol.92-blanco-
Er ligt een briefje dd.14 meert 1594 met 3 akten.:
A Jan Jan Dries Bullenss.en Dries Jan Bullenes.verkopen aan 
Yken Jacob Damen dr.:
-huis,hof enz.aen die Langstraat 1 Mathijs van Hoffe 2 erfgen. 
Peter Verdijsseldonck 3 die Loverbosch 4 de straat.
Belast met 23 st.aan de weduwe van Jan Verdijsseldonck.
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8 Juni 1594
B Joncker Gerit van Yck mede voor J r.Gort van Yck en Jr-Floris 
von Yck en Jr.Robbrecht van Yck alle wettige kinderen van Jr.Roe
lof van Yck,verkopen aen Mathijss. Aerfltss. van den Berge:
-hui8,hof,hofstad enz.in die Stegen 1 Peter Gielens ce. 2 de 
straat 3 de gemeynenïïaterlaet 4 Joachim Scalvogels.
Los behalve den commer van het dorp en de sconix bede en 6 mud 
rog.
-stuk land 1 Hein Timmermans 2 Henrick Ardtss.van den Berghe 3 
de koper 4 erfgen.van Brederode cs.
-stuk land 1 Feter Ghielens 2 de weg 3 Peter Chielens 4 Henrick 
Stricken.
-stuk land op die Braken 1 Daniel Goertss.van Bussel 2-3-4-de 
gemeynt van Asten.

3 juli 1594
C Thijs Heer Ardtss.van den Berge belooft alle jaar te zullen be
talen 20 vaten rog aan Neelken weduwe Jan Tielen en wel zo lang 
als Willem Danielss.haar akker gebruikt.
Als Thijs aan Neelken niet betaalt voor Lichtmis eerstkomend mag 
Neelken "een merct nemen die haer gelieven sal tot Sint Jan toe'.'!
fol.92 vo-blanco- 
fol.93- blanco-
fol.93 vo 26 jan.1593
Willem Goert Danielss.van Bussel verkoopt aan Henrick Peterss. 
van Amstel gelaesmaker,een rente van 18 gld.met twee verlopen 
pachten;deze rente had Goert de vader van Willem voorsr.gekocht 
gehad van Jan Aerts van Reest cs.brief van 27 mei 1562.
N.b.Henrick Peters van Amstel,gelaesmaker,is de grootvader van 
Jan van Amstel,de beroemde zeekapitein!
fol.94
Anno 1593.Schepenen in Asten:
Derick Tielens,Peter Slaets,Peter Belmekers,Henrick Cornelis,Wil
lem van Beeck,Jan Henricx en Joest Verlynden.
fol.94 26 jan.1593
Jan Janss.van de Goir den ouden verkoopt aan Jan Jans van de Goir
zijn zoon en aan Jan Jan Geritss.zijn zwager:
-stuk land tot Omel-een rente van 6 gld.aan erfgen.Jan van Sceepssel 
-een rente aan Aerdt van de Cruys.
Jan de verkoper heeft vertegen op het land en de twee renten, 
fol,94 vo
Jan Janss.van de Goir de jongen en sterk voor Jan Jan Gerits zijn 
zwager,verkopen aan Jan van de Goir zijn vader en Goestgen nu zijn 
vrouw een jaarlijkse lijfrente van 40 gld.,alle jaar vanaf 26 jan.
1594 en zolang Jan en Goestgen zullen leven en dat uit de erven 
en renten die Jan de vader verkocht heeft aan Jan zijn zoon en Jan 
zijn zwager.
fol.95 3 feb.1593Valentijn Severijns van  B o e s s c h o t  v e r k o o p t  aan^Joachim Scalvogels:
reen g r o e s e  in de Stegen. Henrick
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fol.95,95 vo 10 feb.1593
Jacob Aerts Verbraecken verkoopt aan Mr.Henrick van Broechoven
te den Bosch:
-land 6 lopensaet,in de Schildemeer 1 Aert Art Vervoirt 2 de 
verkoper 3 erfgen.Aert van Ayen 4 de gemeynt.
Mag lossen binnen 5 jaren "in den oexst van de stoppelen te laten 
liggen" met 177 gld.13 st.
fol. 96 3 maart 1593
Jacob Jacobs van de Crujis man van Heylke en Peter Henrick Wreyn
sen hebben gelost aan Goyart Evert Lamberss.een rente van 3 gld. 
die zij jaarlijks hebben gegouden Hr.Derick Roelofss.van Milheeze 
priester daar Goyart voorsr.pretendeerde toe gerechtigd te zijn 
maar daar geen brief over hadjis er de brief dan zal Goyart aan 
Jacob en Peter voorsr.30 gld.terugbetalen.
Goyart heeft als onderpand:
-twee huizen met erf int dorp.
Ook Anthonis Peter Roelofss. vertijt op de voorsr.rente van 3 gld. 
fol. 96 vo/97 los briefje;
Ermgardt weduwe Henrick Thijs Henricxsoen verklaart dat Philips 
Willemss.van Hueehten en Henrick Aert Mathijss.zijnde haar mombers 
met haar hebben gerekend na dood van Henrick voorsr.Zij hebben al
les eerlijk tot heden toe geregeld.Actum 14 aug.1 5 9 5.
fol. 96 vo 10 maart 1593
Geeff Aerts Verschuyren als momber van de kinderen Goossens van 
Best,verkoopt aan Maes van Hoeff een rente van 3 gld.die Goessen 
gekocht had van Jan Jan Henricxs uit onderpanden te Asten in 
huis enz.aan den Dijck volgens brief dd.21 ja.1560.
Deze rente van 3 gld.was bij contract gegeven aan Heylwich weduwe 
Prans Coppen en zij vermaakte die bij testament aan Maes voorsr.
fol.96 vo,97 22 maart 1593
Derick Bruysten,Jan Mercelis Daniels als man van Jenne,Jan Aerts 
van Otterdijck man geweest van Marie met Peter Goerts als momber 
van de onm.kinderen Goert Peter Goerts wettig verwekt bij Aelken 
Gerit Peters dr.Ze delen de goederen hen aangestorven bij testa
ment van Jenne weduwe Huybert van Roggel.
A Derick Bruystens kreeg:
-rente 3 gld.staande aan erfgen.Huyb van Roggel,
-1 malder rog staande aan Jan Joest die Mulderss.
-rente 5 vaten rog staande aan Aerdt Janss.van Bussel.
B De kinderen van Goert Peter Goertss. kregen:
-3 gld.aan erfgen.Huyb van Roggel,
-30 st.aan erfgen.Derick van Hueehten,
-1 malder rog aan Jan Ceel Thijss.
G Jan Mercelis Daniels kreeg:
-rente 6 gld.uit een rente van 9 gld.staande in zijn goed.
D Jan Aerts van Otterdijck kreeg:
-rente 3 gld.uit een van 9 gld.staande aan Jan Mercelis Daniels -rente 3 gld. staande in zijn goed.
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fol.97 V0,98 24 maart 1593Jacob Aertss.van Otterdijck ten eenre
en
Aert en Mercelis Jacobs voorsr.zonen met Ruylen Derick Ruylenss. 
man van Thoniske en Henrick Daniel Heynen man van Jutta ten andes 
allen kinderen van Jacobs voorsr.verwekt bij Merike zijn wett.vrouw- 
Jacob heeft tegen zijn kinderen gedeeld de goederen die hij en Merike samen bezaten.
A Jacob kreeg:
-huis met land neven Prans Lambers 1 de straat 2 de wederdeel- 
ders 3 Prans Lambers 4 de wederd.,met de hof tegen het huis gele
gen.
-groese 1-2 Gielis van de Cruys 3 de w.d. 4 erfgen.Willem Thijs s. 
-stuk land neven erfenis 1 Peter Ceel Peters 2 Thijs van de Cruys 
3 de Omelsen pad 4 de stegense straat.
-stuk land daarbij 1 gemeynt van Omel 2 de w.d. 3 Wreyns Henrick 
Wreynsen 4 den Creyenstart.
Jacob zal daar jaarl.uit gelden de halve cijns van de grond,de 
halve commer van het dorp en verder 6 gld.jaarl.aan Joost';den 
Gastwerder tot Bynderen,7 gld.aan Mathijs van Hooff,30 st.aan Prars 
Engelen.
"Jacob sal varen ende dryven over den misthoff ende sijn groese 
gebruicken onbecroent van de wederdeelders."
B De vier kinderen van Jacob kregen:
-de schuur met land
-groese en stuk land 1 erfgen.Heer Reynolt van Brederode Heer 
tot Asten 2 erfgen.Aert Mathijss. 3 de molenpad 4 erfgen.Gielens 
van de Cruys.
-stuk land naar Omel toe
-stuk land,belendend beide de einden aan den Creyenstart.
Belast jaarl.de halve cijnsen,
nog 6 gld.aan erfgen.Joestgen Martens
3 gld.aan de kerk van Asten
3 gld. 12 st.aan Goert Scalvogels
30 st.aan de erfgen.Thonis tot Ruth
3 vat rog en 2 kannen ten Bossche.
fol.98 vo -los briefje-
Jan Jan Philips tegen Joest Peters Verdysseldonck en Derick Prans 
Marcelis in een proces voor Marten Dercx en Michiel Coolen sche
penen dd. 1 1  april 1601.
fol. 98 vo
Peter Thijs Verdonschot en Jan Henrick Corneliss.verkopen aan Jan 
Gerits:
-stuk land in de Wolfsberch.
Jan Gerits belooft aan Peter en Jan ieder 15 gld.te betalen.
fol.98 A 13 jan 1593Roeloff de Poul man van Geertruyt en Everdt Evertss.van Eèmrick
en Elisabeth weduwe Willem Jacobss.verkopen aan Derick Thomass.:
-stuk land int Lielder
-stuk land aldaar bij 't dorp.
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Wij Johan Masschop der Rechten Licentiat und Arndt von Rees
schepen tot Embrick, tuijgen und certificiren vermitz dessen
openen brieffe, dat für uns khornmen und erschienen ist
johan Mattheuwissen von Asten, und hefft inder bester
formen wiesen und manieren Rechtens constiturit* und
volmechtig gemaickt Gerrit von Beerdunck vind Peter
Seelen beide indem dorp von Asten woenhaftig, sambt
vind besunder, umb van seines constituenten nhamen vind
wegen, mitt thodoen seines constituenten huysfrouw Lucas
von Mentz erfflicken aff to staen und tho verkoepen seine
huijsinge, binnen dem dorp von Asten gelegen, Peter Nijen=
weerdt ther einer vind Johan Diepenbeeck aender ander sijde
mit dem haeve daerbij gelegen, für ein frei eigen erff
und jarlix niet uittgainde /. die selvige vurs. huijsinge
tho transportiren, up to dragen und tho vesten, darop tho verthien
und renuncijren, von von wegen verseeckerungen des koeps
alles doen und laeten des er constituent selffs personlich
tegenwordigen konde oder mochte und schuldich wëfre** to doen /.
Die pennongen darvon khommende tho untfangen und voirts
qwietieren /  Und beij averleverongen des koeppennongen
aen seines constituenten huijsfrouw, dreeckenung und
reliqua darvan tho doen / Und wes sie constituenten [mit]
Anwalden sambt und besunder, mitt thodoen vind bijwesen 
der huijsfrouwen, mit verkoepen, opdraegen und trans= 
portieren, untfangen vind qwietieren, handlen, doen und laeten 
würde, solchs gelaefft er constituent geneem und von weerden 
to halden für oem und seinen erven. In wahren Urkhund 
hebben wij schepen vurs. unser stadt siegell ad causas 
beneden up spacium desses apenen brieffs doen drucken 
die gegeven is [den th]ienden dagh Martij Anno @ drie 
und negentich.

EngrHoevell secret. s.s.s.

* = constituirt 
** = wehre ?

Deze brief is geschreven in een soort duits gemengd, met neder- 
lands en voor mij zeer moeilijk;ben er slechts voor 9-0%' in ge
slaagd dit te lezen.Dank zij echter de welwillende hulp van Heer 
J.Melsen-waarvoor m'n hartelijke dank-staat hierboven nu de 
transcriptie in zijn geheel voor 100%.
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fol.99 VO 7 april 1593
Hier doet deze -voorgaande- procuratie uit -Emmerick zijn dienst
bij de verkoop van een huis te Asten.
De namen worden wel wat anders geschreven.Zo wordt Gerrit von 
Beerdunck,Gerardt Peters Verbeerdonck en Peter Seelen wordt Pe
ter Ceel Peters.
De volmacht geveijp Johan Mattheuwissen gehuwd met Lucas(!?) wordt 
in Asten Jan Matheuss.gehuwd met Luycxken.
fol.99 vo 7 april 1593
Dat voor ons komen zijn Gerardt Peters Verbeerdonck en Peter Ceel
Peters met Luycxken de huisvrouw van Jan Matheuss..
Ze hebben volgens een procuratie van Jan Matheuss.door de schepe
nen van Emmerick afgegeven,verkocht aan Joest Jan Tielenss.:
-huis,hof, hof stad en erfenis int dorp 1 weduwe Jan Tielen 2-3 de 
straat 4 erfenis der erfgen.Thonis van de Cruys.
Dit huis had Jan Matheuss.voorsr.gekocht gehad van Cornelia wedu
we Jan Tielen.
-Zie deze procuratie op fol.99. (bladz.47)
fol.99 vo,100 7 april 1593
Joest Jan Tielenss.verkoopt aan Jan Jan Mennenss.:
-stuk land int Roet 1 wed.Jan Coolen 2 de straat 3 den Olyecker
4 de wederdeelders.
fol.100
Cornelia weduwe Jan Tielen scheldt Peter Ceel Peterss.en Gerardt 
Verbeerdonck kwijt van de gelofte die zij haar gedaan hebben we
gens het huis dat Jan Matheuss.van haar had gekocht.
fol.100 7 april 1593
Joest Jan Tielenss.belooft aan Cornelia zijn moeder 75 gld.te zul
len betalen in drie termijnen zoals Gerardt Verbeerdonck en Peter 
Ceelen met Jan Matheuss.haar beloofd hadden te betalen.
fol.100 vo 7 april 1593
Jan Henrick Corneliss.man van Henricxken verkoopt aan Jan Jan Ge
rits in absentie van Jan Geritss.voopsr. al zijn gerechtigheid hem 
aangestorven van wege zijn vrouw,afkomstig van Pauwel Ceelen en Me- 
ffierike, zijnde de ouders van Henricxken voorsr.
fol.100 vo,101 9 april 1593
Aert Peterss.van Brey met Joest zijn broer en mede voor Peter hun 
vader en nog voor -Jan Fransse Mathijsen hun broer en voor -Mech- 
telt hun zuster,verkopen aan Frans Gelis Henrickxsoen:
-huis,hof enz.bij de brandgrave
-stuk land,den Appart 1-2-3 Cornelis Jan Smeetss. 2 erfgen.
Claes Verheze.
Belast met 1 mud rog.
In marge:uitgemaakt 8 juni 1626.
- Die Jan en Mechtelt moeten halfbroer en halfzuster zijn!-
fol.101 I april 1593Frans Gelis de koper verkoopt aan de verkopers een rente van 5gld.6 st.uit de voorsr.onderpanden.In marge:deze brief is gecasseerd.
Frans bekent nog 3 pachten achter te zijn van die rente van 5 gld.
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fol.101 vo I 14 april 1593
Derick Tielens, Pet er Slaets en «Villem van Beeck schepenen van As
ten, verkopen aan Jr.Lodewijck van Brakel gehuwd met Joffr.Cathari- 
na Tampers,een losrente van 48 gld.5 st.
De eerste betaaldag hiervan was verschenen Lichtmis Anno 1593.
A Derick Tielens stelt tot onderpand:
-een huizing,hof enz.aan Voerdeldonck 1-3 den Loverboschweg 2 
de gemeynt § erfgen.Derick Ruelens.
B Peter Slaets stelt tot onderpand:
-een huizing,hof enz.aan Voordeldonck 1 erfgen.Derick Gielen E1&' 
sens 2 de straat 3 erfgen.Jan Franssen van den Berghe 4 de Koe
straat.
C Willem van Beeck stelt tot onderpand:
-een stuk land,den Becker.
De verkopers mogen lossen met 691 gld.4 st.en dat in drie termij
nen als ze wensen.
fol.102.102 vo
Michgiel Prans Colenss. en Cornelis Jan Smeets als burgemeesters 
Peter Belmekers,Henrick Cornelis,Jan Henricx en Joest Verlinden 
als schepenen,
Prans Prans Peterss.en Henrick Jan Joestenss.als kerkmeesters, 
Peter Verkenen en Aert Peter die Smeets als h.geestmeesters van 
Asten,bekennen dat deze veste van dorpswege is gedaan.
-zie vorige akte,-
fol.102 vo 18 mei 1593
Jacob Aertss.Verbraeken neemt van Lenart Jan Huybenss.een koop 
over die Lenart had overgenomen van Joost Verlynden en Joost had 
die overgenomen gahad van Jan Gerits tot Helmont en Jan Gerits 
weer van Jan Henrick Corneliss.als man van Henricxken die haar w® 
was aangestorven van haar ouders.
Lenart belooft aan Jacob 2 malder rog terstond en Jacob belooft 
die met oogst eerstkomende in specie terug te zullen geven.
fol.102 vo,103,103 vo 18 juni 1593
Jan Lenart sGroetenss.,Dries Jan Driess.als man van Catharina, 
Ansem Daniel Gubbelss.en Thonis Janss.Verrijt man van Anna,beken
nen dat door een contract gemaakt over de achtergelaten goederen 
van Lenart Groeten en Margriet zijn vrouw als ouders van Jan en 
Catharina voorsr.,zij die goederen gedeeld hebben.
A Andries kreeg:
-een sestersse land aant Laarbroeck,geheten op ten Pas 1 Aert 
Janss.van Bussel 2 Ansem en Thonis voorsr. 3 het Laarbroeck 4 de weg.
-stuk land een lopensaet,bij de muelen 1 erfgen.Heer Reynolt van 
Brederode.Heer tot Asten zaliger 2 Maes van Hoeff 3 den molenweg.
B Jan kreeg:
-stuk land,den Pas
-stuk land bij de muelen 1 Gielis Jan Joestens 2 Ansem en Thonis voorsr. 3 de wederd. 4 de weg.
-stuk land daar omtrent 
-stuk land,bij de oude hofstad
-stuk land,het halff Hoeffke met een stukje groese en nog de half groese daarbij.
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C Ansem en Anthonis kregen ongeveer dezelfde percelen zoals bij 
B aangegeven.
fol.104 22 juni 1593
Jan Henrick Colenss.heeft opgedragen aan Henrick Cornelisa.van 
den Eynde al zijn goederen zoals gronden van erven, rent en, cijnzen 
en have die hij bezit te Asten,Lierop,Someren en elders en dat 
voor de borgtocht die Henrick voorsr.voor hem heeft gedaan en 
wel zo lang tot hij Henricken van alle borgtochten ontlast of ge
laxeerd heeft.
fol.104 22 juni 1593
Goert Evert Lambertss.met zijn momber,verpacht aan Prans Joest ver-
lyndensoen:
-twee huizen bij 't dorp 1-3 erfgen.Gerardt Scepers 2 Lambert Wil
lem Snijder ss. 4 de weg.
De huur is voor een tijd van zes jaren,deze zal voor het eerste 
jaar beginnen met Beloken Pasen eerstkomend.
Frans de pachter zal de huizen in reparatie van dak en wenden 
(=muren) houden,zoals hij die aanvaarden zal.
Indien Frans enige nieuwe -"nootelycke timmerasie aenmaeckt dat 
sal Goert hem dleste jair bij de geexbursseerde penningen weder ge
ven, des geloeft Frans hem Goerden nu gereet te geven dair voir 
veerfch gulden en noch tot Lichtmisse ierstcomend twentich gld. 
noch tot Paesschen ierstcomend twentich gld.maekende tsamen 
tachentich gld."-
Deze 80 gld.zal Goert aan Frans teruggeven in het laatste jaar 
als die zes jaar voorbij zijn.Als Goert die penn.niet teruggeeft 
na het laatste jaar,dan zal Frans voor een jaar of meer mogen 
blijven wonen.
-'•Offt thuys van Franssen qualich toesien offte selfs vuyr ver
brande, sal Frans schuldich sijn een nieuwe te setten ende offt van 
den vijandt woirde verbrandt offt doir andre soe sal Frans die hof
stadt behouden tot dat hij die tachentich gulden verschoeten,weder 
hëëfft ende offt Goert die voersr.huysse metten erve vercofft 
erffelyck soe mach Frans die selve aen hem houden voir enen ande
ren voir den selven prijs."-
fol.105 23 juni 1593Jan Joost die Mulderss.verkoopt aan Jr.Lodewijck van Braekel ge
huwd met Catharina Tampers een losrente van 10 gld.10 st.uit:
-zijn huizing,hof, hof stad en erfenis te Asten 
-stuk groese en land,den Pas 
-stuk land op Braessel.
Mag lossen met 150 gld.
fol.105 vo 25 juni 1593
Henrick Thonis Verhagen met zijn momber heeft aan Thomas Peterss. 
van Keest opgedragen al de goederen hem van zij ouders aangestor
ven met nog een groese,alles op Voerdeldonck gelegen.
fol.105 vo 28 juni 1593Thomas Peterss.van Reest belooft aan Henrick op Sint Jan Baptist
dag over twee jaar 63 gld.te betalen.
Als Henrick interim tot de huwelijke staat komt of gevangen wordt 
of hem nood doet aan zijn lichaam,dan moet Thomas al de penningen 
uitkeren.
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fol.106 14 juli 1593
Gelis Jan Joestenss.verkoopt aan Jan zijn broer zijn deel in een
rente van 3 gld.
Deze rente had Gelis Joest Smolderss.indertijd verkocht aan Marie 
weduwe Jan Joesten uit onderpanden te Asten volgens brief 29 
maart 1564.
fol.106 20 juli 1593
Prans Thijs Sclachss. (ook Slechs) met Lucas zijn broer,verkopen 
aan Simon Willem Eymbertss.alzulk versterf van goederen als/ver
kregen hadden van de erfgen.Willems Vermeer,gelegen in de Wolfs
berg.
fol.106 vo 1 sept.1593
Jan Corstiaen Hendricxss.en Jan Martenss.van Ruth man van Marie,
verkopen aan Jan Joachim Scalvogels:
-huis,hof en erfenis aan 't Rinckvelt,hiervan wat hen aangaat de 
helft.
-een groese,het achterste eind
-groesvelt,'t Creyen Goir langs ’t gemeen Broeck
-stuk land 1-2 convent Bynderen 3 Gerardt Aert Jacops 4 Jan
Claes Smeetss.
fol.106 vo 1 sept.1593
De schepenen enz.van Asten beloven van dorpswege aan Mathijs Jan 
Stricken tot Meyel de som van 162 gld.te betalen en dat op St.
Jan Baptist-dag eerstkomend.
In marge:Deze gelofte is afgelost en voldaan nov.1611.
fol.107 10 sept.1593
Joest Jan Joestenss.man van Willemke,verkoopt aan Jan Jan... :
-stuk land achter de kerk bij de Heesackers 1 Jan Jan Joesten
2 erfgen.Peter Philips 3 Jan V/illem Snijders 4 de weg.
fol.107,107 vo 15 sept.1593
Goert Mercelis Danielss.verkoopt aan Andries Reynen een rente van
3 gld.welke Willem Thijs eertijds gevest heeft gehad aan Huybert 
Denis en dat volgens brief Helmont 30 mei 1573.
fol.107 vo 4 okt.1593
Peter Joest Wagemekers verkoopt aan Aerdt Steven een groese int
Roet.
fol.107 vo 6 okt.1593
Prans Mathijs Groetenss.verkoopt aan Heer Aerdt zijn broer,een ren
te van 5 gld.uit een rente van 6 gld.die Peter Jacob Proyen en 
Marten Janss.Verdoyenbraeken eertijds hadden aangenomen te gelden 
uit onderpanden te Asten,die zij in accoord gedeeld hadden van de 
erfgem.Prans Colen en hem Prans Mathijs de verkoper van wege Joest 
Jan Groetens zijn oom,was aangekomen.
fol.108 6 segt'. 1-593Michgiel Jan Jan Driess.van den Zeylberch man van Henricxken dr. 
wijlen Aert Mercelis Verboyen en voor Jenneke zuster van Henri- 
cken,verkoopt aan de erfgen.van Mathijs Cornelis zijn aandeel in 
een rente van 3 gld.afkomstig van de erfgen.Aert Mercelis volgens 
brief Deurne.
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fol.108 15 okt.1593
Peter Jan Slaets en kinderen verwekt bij Geertruy zijn eerste 
vrouw,Jan Joest die Mulderss.man van Jenne en Joost Jan Tielen 
sterk voor Jan zijn zoon verwekt bij Heylke zijn eerste vrouw,ver
kopen aan Joest en Mathijs zonen van Derick sGroeten:
-huis met eenvierde van de schuur tot Onstaden.
fol.108 vo 1 5 okt. 1593
Mathijs zoon van Derick voorsr.verkoopt aan Peter Jan Slaets en 
zijn knd.een rente van 6 gld.met 3 achterstallige pachten,uit on
derpanden te Lierop volgens brief 19 maart 1539.
fol.108 vo,109 1 5 okt.1593
Joest Derick Groetenss.verkoopt aan Mathijs zijn broer een losren
te van 7 gld.10 st.uit:
-een half huis met erfenis
-stuk beempt,den Aabeempt bij het Haverlandt 1 erfgen.Dirck Cop- 
pens 2 de Aa 3 Joest die Mulderss. 4 de gemeyn Heerstraat.
Mag lossen met 125 gld.

Jan Joest die Mulderss.man van Joanna en Joest Jan Tielen mede 
voor Jan zijn zoon,verkopen aan Peter Slaets hun deel in een ren
te van 6 gld.zijnde twee gedeelten uit onderpanden te Lierop vol
gens brief 19 maart 1 5 3 9

Jan Joest die Mulderss.gelooft te betalen aan de erfgen.Heylke 
weduwe Jan Willems Verenseldonck een rente van 25 gld.makend elk 
jaar 30 st.Deze rente was Joest voorsr.toebedeeld om jaarlijks te 
betalen uit een erfenis van Dericx Groeten;Jan voorsr.gelooft die 
te betalen en in de erfelijkheid af te leggen zodat Joestens voors 
erfenis daaraf onbelast zal blijven.
fol.109
Mathijs Dericx Groetenss.heeft bekent krank liggend,dat Willem 
Belmekers en hij,gedeeld hebben erfgoederen hen aangestorven van 
wege Jacob Verrijt vader van hun beider vrouwen.
fol.109 vo 25 okt.1593
Lambert Willem Snijder ss.met kinderen verkoopt in erfwisseling 
aan V/illem Aert Willemss:
-huis,hof en erfenis bij 't dorp.
fol.109 vo
Willem Aert Willems verkoopt aan Lambert voorsr.:
-huis,hof en erfenis int dorp.
fol.109 vo,110 25 okt.1593Lambert Willem Snijders cs.verkoopt aan Heer Hendrick Joesten Wa-
gemekers:
-huis,hof en erfenis-zie vorige akte-
"Vrij sonder dat Willem Aert Willemss. sijn deckleder opt erffenis 
mach setten!"

fol.109 15 okt.1593

fol.109 15 okt.1593
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fol.110 25 o k t . 1593Aert Peter Theuee. verkoopt aan Lambert V/illem Snijder39.: -huis,hof en erfenis van 6 roeyen in't dorp 1 Mercelis Peter 
Jen Jacobs 2-3 de verkoper 4 de straat.-Deze akte is doorgehaald.-

Jan Janss.van Os met Maria zijn vrouw maken hun testamentjlangst- levende.

Jan Aert Vrientss.verkoopt aan Lambert Henricxs Verhoven de 
helft van een rente van 8 gld.dewelke eertijds Frans Goort Da
nielss. verkocht had aan Jan Peter Nouven uit onderpanden te As
ten volgens brief 22 sept.1 5 7 9.
fol.110 vo
Insgelijks heeft Heylke weduwe Jacob Jans van de lüoosdijck met Jan 
haar zoon en mede-erfgeniam.de andere helft van die rente ver
kocht aan Lambert Henricxs Verhoven.
fol.110 vo 10 nov.1593
Goert Svert Lambertss.met momber heeft vertegen op alzulke aktie 
van een rente van 2 gld.staande op het goed van de erfgen.Dries 
Heyn Berten.
fol. 111A,als los briefje bij fol.111 22 maart 1595
Jan Wilbrort Vyschsers soen verkoopt aan Derick Derick Duyssen-
eoen:
-huizing,hof,hofstad en erfenié in de ;..olf sberch 1 erfgen.Aert Henrick Vrientss. 2 de wede.Lauwreyns Thijs 3 de wede.voorsr.ea.
4 de straat.
fol.111 7 dec.1593Peter Aerts Verkenen en Aert Peter die Smeets provisoren tafel
twgeest Asten zijn accoord met Thomas Peters van Reest.
Thomas had door opwinning van een erfpacht van 25 vaten rog met 
oudere brieven opgewonnen gahad zekere gronden van erve daar zij 
provisoren in hadden jaarlijks 6 gld. en die Heer Derick Roloffs 
van Milheeze in koop verkregen had tegen Aerdt Willems volgens 
brief Helmont 3 maart 1573;deze brief is echter jonger van datum 
dan die Thomas heeft.Het is daarom dat de h.geestmrs.alsnog die 
voorsr.rente van 6 gld. met de brief aan Tho..as van Reest hebben 
opgedragen.
fol.111 15 dec.1593Wij Derick Tielens,Peter Slaets,Hendrick Cornelis,Willem van Beeck 
en Joest Verlynden schepenen met Hendrick Jan Joesten en Jan Die- 
penbeecx als borgemrs.,beloven aan Rutger van BerckeJ' burger van 
den Bosch dat ze op Lichtmis 1595 en 1596 telkens aan hem 80 gld. 
zullen betalen.
fol. 111 voWij Derick Tielens c.s.beloven aan Claes Tilmans van Overweert 80 
gld.te betalen wegens Rutger van Berckels verder ook nog aan Rutger zelf 160 gld.te Pinksteren eerstkomend.

fol.110 17 nov.1593

fol.110 vo 3 dec.1593
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f91•112 29 dec.1593iVillem Willem Daniels als man van Catharina dr. wijl en Dierckx van 
Weerdt belooft vier jaar lang op Lichtmisdag 6 gld. te zullen be
talen aan Peter van Bercheyck en zijn knd.verwekt bij Heilke zijn 
vrouw dr.Mr.Jans van de Berchdijck.
fol.112 1 1 jan.1594
Joost Jan Tielens belooft als schuldenaar dat hij Peter Aert Ver
kenen vrij zal houden van 4 vaten rog en 1 kop zoals die Peter 
voorsr.eertijds aangenomen heeft te gelden en te betalen ten Bos
sche van de erfgen.Thonis Tielen.
Joost belooft die alzo te betalen en in de erfelijkheid af te leg
gen zodat Peter voorsr.en zijn goederen daaraf ontlast zullen blij
ven.
fol.112 vo Schepenen van Asten Anno 1594:
Dirck Tielens,Peter Slaets,Hendrick Cornelis,Willem van Beeck,
Jan Hendricx en Joest Joestens Verlynden.
fol.112 vo 3 feb.1594
Philips Gerardt Lucas verkoopt aan Everardt Peter Colen en Jan
Willems van Os een buynre hoybeempt in de Werdingse beemden.
fol.1 1 3 8 feb. 1 594
Jan Claes Smeets zal jaarlijks aan Maes Peters van Reest 3 gld. 
betalen welke de erfgen. van Joestgen Goert Smeets dr.zijn heffen
de op de goederen van Maessen voorsr.Jan belooft die 3 gld.jaar
lijks aan de erfgenamen te betalen zodat de goederen van Maes on
belast blijven.
fol. 1 1 3
Jan Claes Smeets belooft dat hij aan Jan Goerts Verhaseldonck jaar
lijks 6 gld.zal betalen uit twee renten van elk 3 gld.
Deze renten zijn de erfgen.van Steven Martens jaarl.heffende uit 
onderpanden toekomend aan de erfgen.van Aert Mathijs.Jan gelooft 
die 6 gld.jaarl.te betalen en in de erfelijkheid af te leggen zo
dat Jan Goerts en de onderpanden van de erfgenamen Aert Mathijs 
daaraf onbelast zullen blijven.
fol.113 vo
Insgelijks belooft Jan Claes Smeetss.ook,dat hij Jacob Derick Cop- 
pen zal betalen met 6 gld.,elke brief 3 gld.
fol.113 vo 9 feb.1594
Derick Peter Dericxss.als man van Peterke en Mercelis Prans Mer
celis met als momber Peter Ceel Peterss.,hebben vertegen op de 
goederen die Prans Mercelis achtergelaten heeft;ze doen dat tot 
behoef van Maes Peters van Reest.Die goederen waren indertijd op
gewonnen door Jan Colen op Stibdonck.
fol.114 16 feb.1594Willem Claes van Beeck mede-schepen als man van Jenneke,verkoopt 
aan Andries Reynen mede tot behoef der knd.van Anthonis Janss. 
Verrijt als broer van Jenneke de vrouw van Willem voorsr.een cijns 
van 1J gld.uit een cijns van 3 gld.en wel uit onderpanden te As
ten. Deze cijns had eertijds Jan Verrijt verkocht gehad aan de 2 knd. 
van Aert van Diepenbeeck en wel uit zijn huis,hof enz.tot Omel,al
les volgens de brief eraf van 16 feb.1572 met 7 achterstallige 
Pachten.
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fol.114 16 feb.1594Feter Meyssen gemachtigd door Jr.Peter Tack als man van Joffr. 
Catharina van Wijf let en Jof fr. Geertuyt V/if flets weduwe van Jr. Adriaen van Herlaer met mbr.en in absentie van Jr.Cornelis Vijf— 
let is het lot-"metten heere geworpen ende hevet tselve den scholtich in den naem van de Heer getrokken ende hebben alzo..." 
gedeeld de hoeve tot Hoebraecken te Asten hen aangestorven van 
Jr.Jan Wijf let en Joffr. Cristine Monnicx hun ouders.
A Jr.Peter Tack kreeg:
-den dries metten heyvelt 
-stuk land,den Rouwen hoff 
-groesvelt,het Leege Euwsel
-groese,die Cleyn Beveroot 1 Peter Jan Ceelen 2 Cornelis erfgen. 
voorsr.3 de Aa 4 Mr.Jan Verdysseldonck.
-die helft van de timmeratie soe die daer nu opt erffenis staet 
en het derde gedeelte van den houtwas zoals getekend is.
-den halven hof en half erfenis daer die huizing op staat.
Belast met een derde van twee hollantsse penningen alle jaar te 
offeren opten hoogen altaer op ten Paesdach.

B Jr.Cornelia kreeg volgens het lot:
-stuk land en land,'t Cloegen 
-stuk land,den Duyssencamp
-het heytvelt teynden aen den Duyssencamp 1 Aert van Hoebrae
cken en Jut zijn zuster 2 Jan Damen en Pranck Sluyters 3 de ge
meynt met het eikenhout dat erop staat.
-stuk groese,die groete Beveroet 1 Mr.Jan Verdysseldonck 2 Jr. 
Peter Tack 3 de Aa 4 Mr.Jan en Ceel Martens.
-die half huizing met de timmeratie daarop en de halve hof met 
de grond van de erfenis daar de huizing op staat.
Belast voor 1/3 deel van twee hollantsse te offeren als voorsr.
C Joffr.van Herlaer kreeg:
-land,het achterste
-land,den Duyssencamp
-stuk hoyvelt,den Duyssenbeempt
-stuk groese,den Grascamp
-stuk heytvelt 1 Joest van Bussel
-het eikenhout tegen het heytvelt.
fol. 1 1 5 vo
Peter Meyssen met procuratie Helmond d.d.1 juni 1588 verkoopt 
voor Jr.Peter Tack voorn.aan Joest Goyart Daniels enThomas Geeff 
Jan Dries:
het derde gedeelte van de hoeve tot Hoebraecken ter plaatse aan 
den Dijck.
Belast met 37 gld. 10 st.aan Wouter Jan Heere c.s.te Den Bosch 
"te vrijen ende weren van allen anderen voorcommer ende daer voor 
stellende het twelfste gedeelte van der thiende onder Asten,die 
Wijfletsse tiende genoemd."Verder verkoopt hij nog zijn gerechtigheid in de molen tot Bakel.
fol.116,116 vo 18 feb.1594Jan Mercelis Danielss.als man en momber van Jenne ten eenreen Daniel -Mercelis Danielss.als man en momber van tóarike

ten andere
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zijn accoord dat de voorkinderen en nakinderen,te weten die kin
deren van Wilbrort Jan Peterss.verwekt bij Jenne voorsr.en die na
kinderen van Jan Mercelis voorsr.ook verwekt bij Jenne voorsr.zul
len gelijk delen de goederen die Jan en Jen voorsr.bij den ander 
zijn heifaend al gelijk of Jan en Jen die voorn.kinderen in een bed
de bij den ander verwekt hadden.
Daniel voorsr. zal vooruit hebben eens 100 gld.
Jan Mercelis Danielss.belooft dat hij Daniel zijn broeder die 100 
gld.zal betalen op Pasen eerstkomend over twee jaar dus Anno 
1596.
fol.117 11 maart 1 594
Daniel Goert Danielss.verkoopt aan V/illem Aert Willemss.:
-stuk groese achter Onstaden 1 Lambert Jan Peterss. 2 Jan Jan 
Peterss. 3 Jan Jan Mennenss. 4 Jonker Wouter van Beeck.
Willem de koper consenteert dat Daniel die groese mag aflossen 
(over twee jaar) met 75 gld.
fol.117 vo 18 maart 1594
Margriet weduwe Jan Willems Verrijt met Anthonis Ceel Ruylenss. 
haar momber verkoopt aan Aerdt Jan Deckers:
-stuk land te Omel.
fol.117 vo 18 maart 1594
Henrick Jan Deckerss.verkoopt aan Michiel Prans Colenss.:
-stuk land,den Ëndenpoel 1 erfenis Marten Maes 2 St.Katharinen- 
ecker 3-4 een weg.
fol.117 vo,117A,117A vo 26 maart 1594
Willem Hendrick Michgielss.,Hendrick Joest Hendricxss.zelf en 
voor zijn broers en zusters verder Joest Jan Hendricxss.zelf en 
ook voor zijn broers en zusters,Marten Derick Hendricx soen als 
momber van zijn moeder mede voor hem zelf en voor zijn broers en 
züster^Philips Willem Hendricx en Henrick Aert Mathijssen als 
mombers van Ermgarde weduwe Henrick Thijss.en hen daarvoor sterk 
makend,Hendrick Aert Mathijss.als man van Mechtelt mede voor Hen
rick Huybert T'hijss.zijm zwager,allen wettige erfgenamen van Goert 
Hendrick Michgielss.,delen goederen.
A Emken en de knd.Jan Hendricx kregen:
-stuk land,den Halfecker omtrent 3 lopense 
-stuk groese,in den Bosch.
Belast met 1 mud rog.
B Hendrick Joest Hendricx en Hendrick Aert Mathijss.cs.kregen: 
-stuk land,den Haeck 1 Henrick Cornelis 2 erfgen.Thonis Janss. 
Verrijt 3 een weg 4 stuk erfenis geheten,den Colck. 
rstuk groese,in den Bosch.
Belast met 1 mud rog jaarl.aan tconvent Bynderen.
C Willem Hendricx voorsr.en Elisabeth weduwe Derick van Huech- 
ten c.s.kregen:
-stuk land,den Swarten Berch 1 convent van Bynderen 2 Hendrik 
Cornelis.-stuk hoybeempt,in den Bosch.
Belast met jaarl.1 mud rog aan de erfgen.van Joest van Berckel te Den Bosch.
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fol.118 28 maart 1594
Marten Joest Hendricx met broers en zusters verkopen aan Henrick
Corneliss.van den Eynde,schepen te Asten:
-stuk land tot Omel,den Haeck
Belast met 1 malder rog aant convent van Bynderen.
fol.118 28 maart 1594
Henrick Cornelis voorsr.verkoopt aan Jacob Aertss.van de Cruys:
-de helft van het stuk land te Omel,den Haeck strekkend op erfe
nis den Colck.
fol.118 vo 119 15 mei 1594
Goert Janss.van Otterdijck met Jen zijn vrouw maken hun testament,
de langstlevende.
Jen maakt na hun beider dood aan Merike Peter Martens dr.een 
rente van 2 gld. 14 st.en dat voor haar getrouwe dienst en haar 
gebrek.
fol.119,119 vo 30 mei 1594
Joris Derick Corneliss.verkoopt aan Jan Danielss.een rente van
5 peters;aan Jan ter tochte en Heylke zijn wettige dr.verwekt bij 
Margriet Claes van Brey zijn wettige vrouw ter erfelijkheid.
fol.119 vo 10 juni 1594"
Derick Aert Peter Ceelenss.verkoopt aan Andries zijn wettige broer 
al zijn goederen afkomstig van zijn ouders.
Andries belooft hiervoor aan Derick zijn broer 150 gld.te zullen 
betalen.
Derick bekent op 4 aug.1595 van deze 150 gld.betaald te zijn.
fol.120 12 juni 1594
Valentijn Severijnss.van Boesschot verkoopt aan Joest Joestens Ver
lynden:
-de helft van een beempt in de Haseldonck.
Als er een cijns ingevonden wordt,zal de verkoper daarvoor aan de 
koper de penning dertig goed doen.
ioi.\zv,izv vo juni 15^4
Peter Henrick Scheperss.als man van Engel verkoopt aan Cornelii
Jan Smeetss.:
-stuk beempt in de Haseldonck.
fol.120 vo,121 7 juli 1594
Cornelis Hendricx man van Beelke dochter wijlen Jan van Elslo is 
betaald door Joachim Scalvogels van 100 gld.welke Joachim aan 
Beelken schuldig was wegens de koop van een groese.
Joachim belooft verder ook nog 20 gld.op Lichtmisdag te zullen 
betalen.
Cornelis bekent ook betaald te zijn van een rente groot 6 gld.en 
van de hoofdsom.Deze rente was ten laste van de erfgen.Peter Pet®1 
Hauwenss.Die rente was aan Beelke vermaakt bij een legaat door Ag
nes van Elslo haar moei.
fol.121 13 juli 1594
Heer Gerardt van Brey cs.hebben door zekere pandhaling een beemptgelegen int Swartbroeck opgewonnen.
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Die beempt behoorde eertijds toe aan Lenart sGroeten.
Nu hebben Hr.Gerardt ca.het voorsr.pand wederom overgegeven om 
te gebruiken aan Jan de zoon van Lenardts sGroeten en de erfgen. 
van Daniel Gubbels en dat op voorwaarde dat Jan Lenardts en de 
erfgen.van Daniel jaarl.6 gld.zullen betalen op O.L.Vrouw Licht
misdag of een of twee maanden daarna.Bij gebreke hiervan zullen 
Hr.Gerardt cs. het voorsr.pand en stuk beempt wederom mogen aan
vaarden uit kracht van de vonnia-brief.Hierna beloven Jan Lenardt 
sGroetenaaoen,Ansem Daniel Gubbels,Jacob Jacobss.Verdysseldonck 
en Thonis Janss.Verrijt voor de schepenen dit te doen.
fol.121 vo 3 aug. 1594
Elisabeth weduwe Willem Jacobs van Emmerijck verkoopt aan Derick
Thomas Pe...<s:
-stuk land aan het dorp,den Langecker 1 Corst Gevardt Scheperaa. 
e.a. 2 Jooat Anthonia Mennensa. 3 Anthonia Ceel Ruelenas. 4 de 
straat.
fol.121 vo 12 sept.1594
Aert Janss.van Ruth verkoopt aan Basteaan Ambrosius een rente
van 3 gld.10 Bt.uit:
-huis,hof en erfenis int dorp 
-stuk land,int Root 
-stuk groeae,int Root.
Mag lossen met 50 gld.
Pol.122,122 vo
Aert voorsr.verkoopt nog aan Jan Wouters een rente van 3 gld. 10 
st.uit de voorar.onderpanden.
fol.122 vo 22 aept.1594
Johanna of Jen weduwe Aert Aerta van Brey met Luytgen en Leengen 
haar dra.die wettig bij haar verwekt heeft Matheua Henrick Mat
heuse. De mombera over die dra.zijn Thomaa Dries en Aert Michgielss 
van Deurssen. Zij allen verkopen aan Catharina weduwe Prans Mich
gielss. van de Cruys en haar kinderen dewelke Prans voorsr.wettig 
verwekt heeft bij Marike Hendrick Stricken dochter zijn eerate 
vrouw en nog ook verwekt heeft bij Catharina Peters Verheyen doch
ter zijn tweede vrouw,alzulke goederen,gronden,land,zand enz.die 
hen Jenne,Luytgen en Leengen aangestorven zijn van Matheuaaen 
voorsr.geweeat zijnde Jennea man en vader van die twee dochters. 
Matheus had die goederen gekregen van zijn vader Henrick Matheuss. 
gelegen in Asten.
-nota seqinter Jen etc.op fol.124.
fol.124 7 juli 1595Jen,Luytgen en Leengen voorsr.bekennen betaald te zijn door Catha
rina cs.
fol.123 23 nov.1594Jan Peter Jacobss.verkoopt aan Mercelis Peter Jacobs zijn broer 
alzulke huis,hof enz.als Mercelis voorsr.eertijds verkocht had aan 
Jan de verkoper volgens brief 4 mei 1588.
fol.123 vo 14 juli 1593
Mathijs Janss.van de Gruys belooft Jan Gerardt Goertss.kosteloos 
te houden van alzulke koop van timmeragie van een schuur die Mat
hijs aan hem Jan had verkocht.

58



fol.124 8 nov.1594Willem Maes Willemss.als man van Jenneke verkoopt een huis met 
erfenis zoals dat Jenneke was aangestorven van haar ouders,gele
gen int dorp en dat Jan Jan Mennenss.eertijds gekocht had van Jen
neke voorsr .Willem bekent betaald te zijn.
Willem scheldt Jan ook nog kwijt van een rente van 1-^gld.komend 
van een rente van 3 gld.die Jan aangenomen had te gelden aan de kinderen van Pauwels Jan Mennen.
fol.124,124 vo
Gevardt,Peter,Hendrick en Johanna,allen kinderen van Jan Aertss. 
van Otterdijck en Maria zijn vrouw,delen de goederen van wijlen hun 
ouders.
A Gevardt kreeg samen met Jenne:
-huis met halve erfenis 
-stuk land,die Velecker 
-groese in de Beeck gelegen
-groese aan den Dijck 1 erfenis Jan Damen 2 Jutgen van Hoebraeken
3 Gevardt Aerts Verschuyren 4 de hoeve van Hoebraecken.
-het half Hoege Eussel 1 erf gen.Mathijs Jan Belenss. 2 de wederd. 
3-4 de Heerstraat.
Belast met 3 malder rog en 4 vat (maat Helmond) aan Jan Ceelen 
van Bussel,5 gld.aan erve te Mierlo,
4 gld.aan St.Andries-altaar te Asten
3 peters,1 blanck en 2 vaten rog aan de kerk te Asten.
B Hendrick en Peter van Otterdijck kregen:
-de schuur met de halve erfenis daarbij 1 de wederdeelders 2 Joeè 
Goyardt Daniels 3 erfenis Prans Thijs 4 de gemeynt.
-stuk land,den Streep 1 Mr.Jan Verdysseldonck 2 Henrick Hoebens 
e.a. 3 Lambert Jan Peters 4 de weg.
-stuk land in de Beeck 1 Thonis Jan Heniss. 2 Gevardt Janss.van 
Otterdijck 3 Thonis Jan Heniss. 4 Joest Goyaerdts.
-het eussel neven erfenis Henrick Derick Coppens 2-3 de Aa.
-het half Hoege Eussel neven erfenis Daniel van Bussel ea.met 4 
de Heerstraat.
Belast met 9 vaten rog Helmont
1 mud rog aan Rector v.d.capel te Omel
7 vaten rog 1 cop aan Heer Jan Peters
12 vat rog aan Jan Ceelen van Bussel 
6 gld.Prans Math Groeten,1£ gld.aan Aert Verhese
2 vat rog aan de kerk en 2 gld.aan Steven Lambert Aelberts.
fol.125 vo 8 nov.1594
Loniken weduwe Jan Wilbrort Matheuss.heeft van Willem Maes Wil
lems 6 gld.ontvangen.
fol.125 vo I dec.1594
Prans Bruystens Verheese verkoopt aan Mr.Ambrosius zijn wettige
zoon,een losrente van 34 gld.uit:
-huizing,hof en erfenis te Asten,geheten die Kessel 1 de gemeynt 
van Asten 2 de Aa 3 erfenis Thijs Mathijss. 4 Jan Gielens tot Lys- sel.
De verkoper mag de rente lossen met 450 gld.
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fol.126
Willem Janss.van den Berghe zelf en Hendrick Cornelissen als mom- 
ber/É van Heylke Jans voorsr.dr. ? drie gedeelten van de goede
ren afkomstig van Margriet weduwe Prans van den Bergh,daar nu Goert Damen in woont.
-Deze akte is doorgehaald.-
fol.126,126 vo 1 3 dec.1594
Jan en Wilbrort zonen Peter Pecx,nu "tot hennen mondigen dagen
gecomen,"vertegen op de goederen hen aanSestorven van hun ouders,
welke zij Jan en Wilbrort eertijds met hun mbr s. ge vest hebben Maes-
sen Peters van Reest volgens brief 17 jan.1585
-zie fol.28-
fol.126 vo
Maes Peters van Reest belooft aan Jan en Wilbrort zonen Peter 
Pecx 100 gld. te betalen en tot Lichtmis over een jaar nog 180 
gld.5 st.
Er staat bijgeschreven:
Jan en Wilbrort bekennen op 27 feb.1596 van dit geld betaald en 
voldaan te zijn.
fol.126 vo,127
Jan en Wilbrort verkopen ook nog aan Heylke weduwe V/illem Le- 
narts en haar knd.:
-een heytvelt,het Creyengoor,vrij behalve de cijns van de grond.
Als er cijns in bevonden wordt zal de verkoper aan de koper van 
een penning dertig geven.
fol.127 14 dec.1594
Jan en Wilbrort verkopen aan Jan Henrick Thijss.:
-land aan Voordeldonck.
fol.127 14 dec.1594Joest Mathijs Verrijt met Prans zijn broer,verkopen aan Maes Peters
van Reest een losrente van 3 gld.met één verlopen pacht uit:
-huis,hof enz.int dorp 1 Gelis Jan Joesten 2 Jan de vorster 3-4 
de straat.
Mag lossen met 50 gld. 
fol.127Jan Claes Smeetss. verkoopt aan Jan Henrick Thijss.:
-stuk land bij de Affterbosch
fol.127 vo 13 dec.1594
Jan Corstiaen Spee soen verkoopt aan Jan Henrick Thijss.:
-stuk land bij de Affterbosch.
fol.127 vo 11 maart 1594
Jan Claes Smeetss.belooft aan Jan Peter Pecx 60 gld.te zullen
betalen.
fol.127 vo,128 16 dec.1594Heylke weduwe .Villem Thijs met momber en Anthonis Henrickx man 
van Slske,Anthonis mede voor de broeders en zusters van zijn huis
vrouw,te weten Thijs,Henrick,Laureyns,Jan,Jen en Anna,verkopen aan 
Hr.Arndt Mathijssen pr.ter tochte en Anna Willem Thijs dr.ter erfe
lijkheid,een losrente van 2 gld.uit:
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huizing,hof,hofstadt tot Omel.
Kag lossen met 25 gld..Kerstmis op te zeggen.
fol.128 t/m 130 29 dec.1594
Aert Henrick Aertss.en Gevardt zijn broer en Goeswijn Janss.als 
man van Marike zijn vrouw en weduwe van Peter Henrick Aerts,mede 
voor Luytgen onm.kind van Peter voorsr.wettig verwekt bij Marike 
voorsr.,alle wettige erfgenamen van Henrick Aerts en Luytgen zijn 
wettige vrouw, hebben gedeeld goederen van ouders.
A Aert Henricxs kreeg:
-schuur en schop met een dries daaraan op 4 Laerbroeck.
-stuk land aan den Gruyswech 1 Peter van Reest 2 Henrick Corne
lis 3 Goeswijn wederd. 4 de weg.
-stuk land op de hoge Loe gelegen 
-stuk land op de nederste Loe 
-stuk land bij de kapel van Omel
-stuk groese,den Dijckbeempt 1 erf gen. Lenart s Groeten 2 de kerk- 
pad 3 erfgen.Peter Colen 4 Aert Peter Goerts.
-stuk groese bij het Laarbroeck,het Broeck.
Belast met 10 gld.10 st.jaarl.aan Ariaen Godtsscalcks tot Eind
hoven,4 gld.aan de wede.Goort Colen,
2 gld.erfgen.Jan van den Bergh
5 malder rog aan Peter .. tot Helmont en 1/3 van de Heren-grond 
cijnzen.
B Goeswijn c.s.kreeg:
-de schaapskooi met een dries bij Peter van Reest erfenis aan het 
Laarbroeck
-stuk land,in den Camp-Laarbroeck 
-diverse stukken land over de straat 
-stuk land,op die hoge Loe
-stuk groese,den Colck 1 Gevardt de wederd. 2 de weg 3 de wede. 
Jan 'ffillems Verrijt 4 Math. van de Goir.
-groese,in de Horst.
Belast met 1 mud rog aan Goert Becx tot Helmont 
1 mud rog aan Merike Tuerens
4 vaten rog aan de kerk
i vat raepsaets aan de kapel tot Omel
12 gld.aan erfgen.Ceel Marien
6 gld.aan erfgen.Dries van de Water 
1/3 van de Heren-grondcijnzen.
C Gevardt kreeg:
-huis en bakhuis met dries en akker daaraan 1 Jacob van de Cruys
c.s. 2Aerd w.d. 3 de straat 4 het Broeck.
-diverse stukken land o.a.bij de Colek en in de Horst
-stuk land in die hoge Loe 1 convent Omel 2 Aert w.d. 3 erfgen.
Peter Colen 4 de weg.
Belast met 12 gld.aan erfgen.Ceel Marien
6 gld.aan Gofeet fivert Lamberts
1 vat rog aan Emke wede.Henrick Thijs
1/3 van de cijnzen en nog enkele lasten zoals hiervoor genoemd 
onder (B)
fol. 1 30 vo jan.1595
Henrick Jan Stricken,aanziende de goede en deugdelijke affectie, 
inclinatie en devotie van Mr.Thomas zijn wettige zoon en om hem te 
helpen tot de prieetetlijke staat,zo heeft Henrick aan Mr.Thomas 
verkocht een cijns van 36 gld.jaarl.te betalen op Pasen uit:
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-huizing,hof enz.in de Stegen 1-2 de Koeatraat 3 erf.erfgen. 
Thonia van Boeaschot 4 de atraat.-stuk land,bij de Pas 1-2 Aert Aert Mathijss. 3 Henrick Joost Men
nen 4 de straat.
Anno 1595 Schepenen:Dirck Tielens,Peter Slaets,Willem van Beeck,Jan Henricx,Henrick 
Cornelis,Joest Verlynden.
Henrick gedeporteert den 12e sept.en Joest Tielens zijn eed ge
daan den 25e aug.1595-
fol.131 23 Jan.1595Derick Thonis Witten verkoopt aan Henrick Cornelis van denEynde
zijn deel in goederen van ouders zoals huizen enz.
Henrick belooft Derick kosteloos te relaxen van de hem aangestorr 
ven goederen.
fol.131 vo
Mathijs Prans Peterss.als man van Aleydis zijn vrouw en weduwe Jan 
Thonis Witten,verkoopt aan Henrick Cornelis van den Eynde zijn ge
rechtigheid van wege zijn vrouw in de goederen van Jan Thonis 
voorsr.die na de dood van Jan gekomen waren aan Aleydis voorsr. 
en aan Joestgen nagelaten dochter van Jan bij Aleydis verwekt en 
na Joestgens dood weer aan Aleydis haar moeder.Die gerechtigheid 
bestaat in huis,hof en land te Asten.
fol. 1 32 23 jan. 1595
Jacob Derick sWittens verkoopt aan Jan Corstgen Smeetss.:
-stuk groese aan den Dijck.
fol.132,132 vo 8 feb.1595
ïïillem Jan Pranssensoen van den Berghe en Heylke zijn zuster,ver
kopen aan Thomas Peters van Reest twee renten,de een van 30 st. 
en de ander van 3 gld.Eteze renten had Prans van den Bergh eer
tijds gekocht,de een van Aerndt Willems groot zijnde 30 st.en de 
ander van Peter Jan Pecxsoen groot 3 gld.,gevest zijnde uit orider- 
panden te Asten volgens brief Helmont 19 jan.1566.
fol.132 vo 1 5 feb.1595
Goert van Reest momber geweest van de onbejaarde knd.van Jan 
Prans se Lemmens verwekt bij Margriet Lenarts dr.van Boesschot te 
weten Henrick en Lenardt,hadden volgens cedule (=ceel)daarvan
d.d. 15 maart 1584 opgedragen aan Jacob van de Cruys met zijn wet
tige knd.:
-huis en land tot Omel.
fol. 1 3 3 15 feb.1595
Jan Thonis Geritss.en Thonis zijn broer mede sterk voor Thonis 
hun vader en voorts voor Marie,Anna en Jenneke hun zusters ook 
Thonis zijn knd.verkopen aan Maes Peters van Reest een losrente 
van 20 st.uit :
-huis,erf en hof tot Omel.
Lossen met 16 gld.



fol.133 15 feb.1595Wij Michiel Colen,en Cornelis Jan Smeets als borgemrs.in ons jaar 
en Dirck Tielen c.s.als schepenen,verklaren dat voor ons versche
nen zijn Jenneke weduwe Jan Maes Robben wtt.dr.Jans van den Bol- 
lair met Pauwel Loyen man van Marie dr.Jan Maes Robben en hebben 
verklaard dat ze jaarl. schuldig zijn te gelden aan de erfgen.Hen
rick Jacobs een pacht van 6 gld.,een pacht die al over de 50 
jaar bestaat en vooi?tijds Henrick Jacobs gehouen heeft.
fol.1 33 vo,134 21 feb.1595
Jan Thonis Gerits belooft aan Reynder Anthonis Janss.Verrijt dat 
hij jaarl.aan de rector van het St.Luys-altaar te Asten 5 vaten 
rog en een kop zal betalen.
Jan stelt tot onderpand een stuk groese tot Omel,den ouden hoff 
geheten.

Jan Thonis Gerits als man van zijn vrouw(!)en Goessen Jan Emonts 
verkopen aan de knd.Anthonis Jan Verrijt:
-een groese,aan de Eyndelbeemden geheten.

Anthonis Jan Henricx als man van Jenneke dr.wijlen Jan Willem Snij- 
derss.en Peter Jan Maess.met Henrick Aerts van Doeren alsman van 
Jenneke zijn vrouw dr.wijlen Jan Maess. voorsr.,delen de erfgoederen 
hen verstorven na dood van Elisabeth hun moeder.
A Anthonis kreeg:
-huis,hof en erfenis
-stuk groese in de Haseldonck neven de beempt gekomen van Ysbout
Mercelis Ysbouts
-den halven Heesecker.
B Peter en Henrick kregen:
-stuk land in den Smijderscamp 1 Gerardt Joest Wagemekers 2 Ge
rardt Peters Verbeerdonck 4 erfgen.Aert Verschuyren.
-stuk groese aan Snijderscamp 
-den halven Heesecker.
fol.135 13 maart 1595
Joest Goyardt Danielss.bekent betaald te zijn van een jaarl.rente 
zoals die Derick Jan Driess.in zijn leven en zijn erfgen.hem gel
dende waren,zijnde 6 gld.
fol.135 17 maart 1595
Derick Tielens verkoopt in erfwisseling aan Marten Dericx:
-stuk land aan den Dijck 1 Deyn Celens van Ayen 3 Thonis Jan He- 
niss. 4 de straat.
fol.135Marten Dericx verkoopt in erfw.aan Derick Tielens:
-stuk land op Loverbosch.
fol.135 voMarten Dericx als man van Jenne belooft Derick Tielens kosteloos 
te houden van alzulke gelofte van 100 gld.als Derick voorsr.eer
tijds beloofd had aan Goert Michelis voor Jenne voorsr.te betalen.

fol.134 21 feb.1595

fol.134,134 vo 27 feb.1595
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fol.135 vo , 1 3 6 3 april 1 595Jan Peters man van Jenneke en mede voor Peter Ceel Peters,Hen
rick Peters Verbeerdonck en Gerardt zijn broer,alle erfgenamen 
van Aert Scepers en Anna zijn vrouw, verkopen aan Mathijs Jan Be lens- -stmk erf tot Onstaden.
Vrij,behalve "eenen halven blanck des heeren grontcijns."
Ze verkopen ook nog aan Jacob Mercelis van Ayen:
-een stuk land tot Onstaden.
fol.136 5 april 1595
Marie weduwe Willem Berckers met Aert haar zoon en Willem Aert 
Goerts als mbr.van Willemke dr.van Marie voorsr.verkopen aan Joeè 
Huybert van Roggel en Marike Huyberts dr,voorsr.:
-stuk beempt tot Aastappen 1-2 Philips van de Moosdijck 3-4de Aa.

Peter Jansse van Otterdijck en Henrick zijn broer delen de goederen 
die ze op 8 nov. 1594 van hun ouders aangedeeld kregen.
(zie fol.124,124 vo.)
A Peter kreeg:
-stuk land met de schuur daarop
-stuk land op de Veleckers,den langen Streep
-stuk groese aan den Dijck
-stuk groese,'t hoege Euwsel 1 Daniel Goerts van Bussel 3 erfgen. 
Jan Heyn Jacobs etc.
Belast oa.met 1/4 deel van de grondcijnzen,die hun ouders aan de 
Heer schuldig waren enz.
B Hendrick kreeg:
-stuk land aan den Dijck 
-stuk land op de Beeck 
-stuk groese 't hoege Euwssel.
Belast met 1/4 deel van de grondcijnzen enz.
fol.137 26 april 1595
Anthonis Marten Weylaerts bekent dat Mathijs Franssen tutor uxo- 
ris cs.hebben gelost een rente van 3 gld.,welke eertijds toebe
deeld is geweest van de goederen Jan Jacobs aan Anthonis Marten (.'• 
Ceelens man van zijn vrouw;de voorsr.rente was tot behoef van Ma
rike Gerardt Jacobs dr.zijnde vrouw geweest van Anthonis Marten 
Ceelens voorsr.Hij Anthonis Weylaerts scheldt de erfgen.van Antho
nis Marten Ceelen van die rente van 3 gld.kwijt.
fol. 1 3 7 vo I mei 1595
Willem Peter Belmekers verkoopt aanAndries Reynen: 1 ~ a . • '
-een stuk beempt,het groesvelt voor 100 gld.
Willem mag de 100 gld.teruggeven alle jaren zo hij wil.

Peter Henrick Peters man van Cristina dr.w.Andries Verheese en 
eterk voor Hendrick Andries Verheese en Frans Claes als man van 
Anneke ook dr.Andries Verheese,verkopen aan Andries Reynen: 
Alzulke 3/7 gedeelte als hen was aangestorven van het twintigste 
deel van een hoeve gelegen tot Someren aan het Slyven met alle 
toebeheren.Dit deel was de verkopers aangekomen na dood van Jan 
Claessen en Catharina zijn vrouw.
Ze verkopen ook aan Andries Reynen het resterende 4/7 deel van hd 
voorsr.1 / 2 0 deel,dit afkomstig van destijds hun onbej.broers en zusters,Andries moet totaal 78 gld.betalen.

fol.136 19 april 1595

fol. 138 27 feb.1595

64



p
fol. 1 3 8 vo 31 mei 1 595
Loniken weduwe Jan Wilbrort Theuas.met mbr.en Wilbrort,Heylke en 
Prenske onm.knd. Jans voorsr.met Aert Theus hun mbr.,verkopen aan 
Willem Maes:
-een huis en erfenis in de Wolfsberch.
Willem de koper belooft hiervoor 21 gld.5 st.te zullen betalen 
aan Loinke en haar knd.
fol.138 vo,139 21 juni 1595
Pauwels Thonis van Boesschot verkoopt aan Mathijs Prans Peterss.: 
-stuk land in de Stegen 1 Beelken dr.Thonis voorsr. 2 Joachim 
Scalvogels 3 Peter Gielenss.van de Cruys c.s. 4 de straat.
Mathijs consenteert dat Pauwel dit land mag lossen met 40 gld. 
over 9 jaar.
fol.139^ 21 juni 1595
Pauwels Thonis van Boesschot verkoopt aan Peter Gielenss.van de
Cruys:
-stuk groese bij de Stegen,hiervan 1/3 deel. 
fol. 139 * vo
Mercelis Willem Corneliss.als man van zijn vrouw verkoopt aan Mat
hijs Pranssens voor jaarl . 3 gld.:
-stuk land in de Stegen 
-stuk groese aldaar 
-stuk land aldaar.
Mathijs consenteert dat Mercelis mag lossen over tien jaar met
24 gld.
fol. 140 30 juni 1595
Aert Jacobss.Verbraeken verkoopt aan Joest Joestenss.Verlynden: 
-stuk land aan de Langestraat 1 erfgen.Philips van den Berghe
2-3-4 de gemeynt.
fol.140
Valentijn Zeverijns stelt Joest Verlynden in handen een stuk groe
se int Roet 1 erfgen.Jan Tielen 2 de kerk van Zomeren ea. 3 Pe
ter Jan Joestenss. 4 de straat.
Valentijn doet dit tot meerdere sterkte van de borgtocht die Joest
gedaan heeft met Henrick Joest Mennen voor Valentijn voorsr.
fol.140 17 juni 1595
Nota.Mathijs Prans Peterss.bekent dat Jacob Jacobs.van de Cruys 
aan hem gelost heeft de voorsr.24 gld.wegens zekere koop die Mat
hijs voorsr.gedaan heeft tegen Mercelis Willem Corneliss.
-zie fol.139 vo-

fol. 1 40 vo 5 juli 1595
Aert Peter Theuss.mede voor zijn kinderen en voor Anthonis zijn 
broer en Peter Jacobs als momber van Jenneke dochter van Thomas 
Jacobs weduwnaar van Prenske bekennen betaald te zijn van alzul
ke koop van een stuk land op Loverbosch welk Thomas Janss.van de 
Camp eertijds gekocht had van Peter Theus vader van Aert voorsr. 
Aert Peter Theuss. scheldt Thomas Janss.hier van kwijt.
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fol.140 vo 4 aug.1595
Andries Aert Dericxss.Veraohuyren en Thonis Aertss.zijn wettige broer verkopen aan Jacop Merceliss.:-stuk groese int Roet.
Vrij van alle lasten behalve een weg en de gewone commer van het dorp.
fol.141 4 aug.1595Andries voorsr.verkoopt ook nog aan Jan Aert Hoeckss.:
-stuk land bij 't dorp 1 de verkoper 2 de h.geest-akker 3 de weg4 Henrick Joest Mennenss.
fol.141 16 aug.1595Jan Ruthen man van Mechtelt verkoopt aan Elisabeth weduwe ThonisJoestenss.van de Goir en haar knd.:
-stuk land tot Omel 1 Goert Ceel van Bussel 2 erfgen.Willem 
Thijs 3 Prans Janas.van Brey 4 de gemeynt.
Vrij behalve een oort stuivers sheeren cijns en een malder rog aan de h.geest vsn Asten.
fol.141 vo 30 sept.1595Peter Jan Slaets verkoopt aan Herman Henricx en Henrick Jans tot
Gemert een losrente van 6 gld.10 st.uit:-stuk beempt bij Eussel.
De verkoper mag altijd lossen met 108 gld.;met Kerstmis te voren 
op te zeggen als men met Lichtmis daarna wil lossen.
fol.141 vo 30 sept.1595Hiermede bekent Joost Joris dat aan hem 7 gld.10 st.gelost zijn,
die Peter Slaets hem beloofd had jaarl.te gelden.
In marge en later tussen geschreven:
Herman Hendricx en Daniel Claessen mede voor Jan Janss.en Henrick 
Janss.en Herman gelovende voor ’.Vreyns Jansse en Aert Janss.en 
Daniel Claessen bekennen dat Willem Peter Slaets aan hen gelost 
heeft de drie delen van de 6 gld.10 st.voorsr.Ze schelden ïïillem 
daaraf kwijt.
Actum 22 juni 1604.
Thonis Jan Ansemss.bekent ook betaald te zijn van het een vierde 
deel van de voorsr.rente.
Actum 11 juli 1607.(Deze akte staat boven de vorigen.)
fol.142 30 sept.1595Joest voorsr.bekent dat Anthonis Cuenen van hem 25 gld.heeft ont
vangen; dat deze voorsr.rente van 6 gld.10 st.tot een jaarl.rente 
gevest zal worden.
Jacob Ceelenss.van Ayen mede voor zijn broers en zusters bekent 
deze nabesr.25 gld.van Claes Reynders ontvangen te hebben en scheldt Claessen kwijt.-deze akte is hier later tussen geschreven.
fol.142 9 okt.1595Willem Jan Yaermanss.belooft aan de erfgen.van Marie zijn vrouw zaliger,dat hij zijn huis,hof en erfenis in 't dorp niet zal verkopen. De kirjderen van Marie of haar erfgen.zullen na zijn dood 
2,5 gld.ontvangen.

I
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Willem stelt hiervoor zijn huis enz.tot onderpand 1 erfenis Tho
nis Ceel Ruylens 2-3 Willemke Hubert Mennen dr. 4 de straat.
-Deze 3 laatste akten van fol.142,allen doorgehaald.-
fol.142 25 okt.1595
Wouter Jans verkoopt aan Jan Joest Tielenss.:
-stuk land bij ’t dorp. 1 erfenis Henricx Verasdonck 2 de vica- 
rie van Asten 3 de pad 4 de weg.
Belast met 74 st.jaarl.aan Mathijs van de Cruys.
fol. 142 vo __ 31 okt.1595
Valentijn Zeverijnss.van Boesschot verkoopt aan Joest Joest Verlyn-den soen onze mede-schepen:
-stuk beempt in de Haseldonck 1 Goert Gerardt Goertss. 2 Corne
lis Jan Smeetss. en Jan Ceel van Bussel 3 erfgen.Pauwels Ceelen4 de Aa.
Als er enige grondcijns van de Heer in bevonden wordt,zal de ver
koper de koper goed doen een penninck dertich penningen.
fol.142 vo,143 7 nov.1595
Peter Aertss.Verkenen verkoopt aan Jan Jan Joestenss.:
-stuk beempt in de Sporckt.
fol.143 7 nov.1595
Jan Jan Joestenss.bekent betaald te zijn van een rente van 40 gld. 
jaarlijks,die Aert Lucas eertijds gevest heeft gehad aan de erfgen. 
Jan Joosten Ysboutss.
fol.143,143 vo 7 nov.1595
Henrick Prans Denenss.,Thonis Willem Henricxss.en Jan Peter Wil
lemss.mede voor Margriet wede.Jan Willems Verrijt verkopen aan 
Mercelis Aertss.:
-stuk land aan de hoeghe Ynde 1 Thonis Willems voorsr. 2 Jan Pe
ter Willemss. 3 erfgen.Peter Nauwen 4 de Bosscher weg.
fol.143 vo
Godule vrouw van Jan Houtvens bekent dat zij geldende is 3 gld. 
aan de erfgen.van Jan van Asten.Ze weet niet of er eertijds een 
brief van deze rente is gevest en of die van geld of van rogge 
was geweest.
fol.143 vo,144 27 nov.1595Anthonis Janss.Verrijt gemachtigd van Aelke weduwe Mercelis Janss. 
Verrijt met Goyardt Mercelis voorsr.zoon en Peter Corstiaanss.als 
man en mbr.van Yda dr.Mercelis voorsr.en Anthonis,Goert en Peter 
voorsr.sterk voor Aleydis voorsr.,verkopen aan Jan Thonis van de 
Goir hun gedeelte dat Aelke vanwege Mercelis haar mans voorsr. 
ouders was toebedeeld:
-huizing,land,groese,wei en hei te Asten.
Belast met H  gld.aan Jr.Henrick tot Lyssel,1i gld.aan de knd. 
Thonis Jan Custerss.,i vat rog aan de rector van het St.Loys- 
altaar.
fol.144 27 nov.1595Jan Thonis van de Goir man van Heylke en Goessen Janss.als man
van M a r i e ,verkopen aan Anthonis Janss.Verrijt en Goert Mercelis

67



1

zoon en Peter Gorstiaens en dat tot behoef van Aleydis weduwe 
Mercelis Janss.Verrijt een jaarl.losrente van 3 gld.welke 'Wil
brort Henrick Jacobss.jaarlijks geldende is uit onderpanden te Asten.
fol. 144 vo 27 nov. 1.595
Jan Thonis van de Goir verkoopt vanwege zijn vrouw aan de knd.
van Anthonis Jans Verrijt op Ruth:
-stuk groese in de Vloet,groot zijnde een half sil 
-stuk groese,int Oulandt 3 de Aa 4 de gemeynt -stuk land,aan 't Ven.
fol.144 vo _ 2 dec.1595Joest Mercelis Wagemekerss.bekent ontvangen te hebben van Lambert 
Verrijt 4 gld.afkomstig van een som van 25 gld.die Lambert wegens 
de koop van een huis nog schuldig was aan de erfgen.Emmeke Wil
lem Wagemekerss.
fol.145 20 dec.1595Jenneke weduwe Jacob Thonis met momber en Aert haar zoon wettig 
verwekt bij Lauwreyns Thijss.verkopen aan Goyardt Mercelis Danielss* 
-stuk land tot Omel.
Belast met rente van 4 gld.jaarl.
De brief erover is van 27 april 1573;hiermede hadden zij verkopers 
dat land opgewonnen gehad.
fol.145
Pauwels Jan Loyenss.verkoopt aan Henrick Jan Joestenss.:
-stuk land int Roet 1 erfenis Henrick Jan Deckerss. 2 de vica- 
rie 3 Henrick voorsr. 4 de straat.
Henrick consenteert dat Pauwel mag lossen met 22 gld.10 st.
-Deze akte is doorgehaald.-
fol.145 voAnno 1596 zijn schepenen:
Tielens,Slaets,Beeck,Jan Henricx,Joost Verlynden ende Tielen.
fol.145 vo 17 jan.1596
Mathijs Theuwenss. van den Eynde en Peter Prans Peterss., verkopen 
aan Snneke weduwe Bartholomeus Scepers en haar knd.,een rente van
7 gld.zijnde scatvrij ende bedevrij uit:-stuk groese op Dyesdonck;door Mathijs tot onderpand gesteld.
Peter stelt tot onderpand:-alle goederen als huis, hof, hof stad enz. hem vanwege zijn vrouw en 
haar knd.toegedeeld van Matheus van den Eynde.
De verkopers mogen die 7 gld.altijd lossen met 100 gld.
In marge bij 145 vo:De helft van deze rente van 7 gld.is gelost bij Lynken weduwe Tho
nis Thonis Ruelens,Gerardt Claes Goertss.en Joost Franss.van 
Baerloo,die hebben gecasseerd de voorsr.helft met brieven voor 
schepenen (van Someren) d.d.24 juli 1619.
Actum Asten 25 sept.1619.
fol. 145 vo, 146
Mathijs van den Eynde en Peter Frans Peterss.voorsr.beloven te 
zullen betalen aan Enneke wede.Bartholomeus Schepers en haar knd. 
nu tot Bamis-dag eerstkomend 12 gld.en nog tot Lichtmis over een jaar 12 gld.
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-In marge :Enneke bekent betaald te zijn van Peter Prans Peters 
met 12 gld.Act. 10 okt.1614*
fol.146 1596Jan Behelp verkoopt aan Enneke wede.Bartholomeua Scepers en haar
knd.een rente van 3 gld. 10 st.uit:-huis,hof enz.in Behelp 1 erf.Jr.Jan van Gerwen 2 de gemeynt 3 & 
Gelis Ceel van Bussel 4 Jan Ceel van Bussel*
-een Euselvelt aldaar.
Jan voorsr.belooft te betalen aan Enneke tot Bamis eerstkomend
5 gld.,tot Lichtmis eerstk.over een jaar nog 5 gld.
fol.146 vo 18 jan.1596
Jan Coretgen Smeets verkoopt aan Peter Dericx van 7/inckel:
-stuk land op Loverbosch
-drie copken land aan Voerdeldonck
-stuk land aldaar.
Belast met 3 vaten rog aan een altaar tot Deurne.
Jan de verkoper,verkoopt aan Goert Corstgen Smeets zijn broer:
-stuk land aan Voerdeldonk 2 erfgen.Dericx van 7/inckel 
-stuk hooibeempt aldaar.
Belast met 3 vaten rog aan altaar Deurne en 31 s st.tot Gemert.
fol.147 t/m 149 29 jan.1596
Jan,Gevardt,Mathijs en Jan Aerts van de Cruys als man van Luytgen, 
allen wettige knd.van Bruysten Peter Nouwen en Heylwich zijn vrouw 
verder Henrick Cornelis als mbr.van Gevardt en Mathijs voorn.de
len goederen van hun ouders en van wijlen Jan Peter Nouwen hun oom.
A Mathijs Bruysten kreeg:
-huizing,hof enz.tot Omel
-stuk groese in de Horst 3 het Laerbroek 4 de Beeck 
-stuk land aldaar 4 het Broeck 
-etuk land tot Omel
-stuk land op die hoege Loe 1 erfgen.Peter Nouwen 2 erfgen.Pe
ter Henricx 3 de weg 4 erfenis den galre (!)
-stuk heytvelt aldaar 1 erfgen.Peter Nouwen 2 erf gen.Henrick 
Aerts 3 de gemeynt 4 de wede.V/illem Colen.
-stuk groese aan den Bosch,cleyn Mortel 3 de Bosscherdijck 4 Jan 
mededeelder e.a.
-een hoyvelt van den timmerman 1 Gevardt voorsr. 2 érf.ïïillem 
Berckers 3 Jan Jan Joesten 4 de Aa.
-een hoyvelt in de Vloet 
-stuk land,Priesterbosch
-2i lopense land en 5 roeyen aan den Dicken Eyck 3 op den Bos- 
scherweg.
-stuk land,den Hoge Eyck 1 erf.Peter Ceel Jacobs 2-3 erfgen.Aert 
Philips 4 de Laerstraat.Belast met 21 gld.aan Wilbrort Henrick Jacobs,
3 gld.aan Henrick Aert Beven,
3 gld.rogpacht aan h.geest elmond.
B Jan Aerta van de Cruys als man kreeg:
-het huis aan den Bosch
-het smal veltjen-stuk groese,Ossencamp 1 de Aa



-3 lopense groese,in den Mortel -stuk land,den Brugecker -den Breemecker -stuk land,het Willichstuck-stuk land,'t Rosendael 1 erf.Willem Aert Berckers 3 de Laer- straat 2 Jan als mededeelder 4 erfgen.Willem voorsr.-stuk groese,'t cleyn Doncsken-het heytvelt van den timmerman 1 Willem van Huechten 2 erfgen. Aert Philips.Belast met 10 gld.tot Den Bosch9 glo.12 st.aan Maes Geef Driess.3i gld.lz st.aan Prans Dericx van de Cruys 4a gld.4z st.aan Jan van Winckel 1£ gld.aan erfgen.Mathijs van den Eynde2 gld.10 st.aan Merike Jaspars tot Helmond 
15 st.rogpacht aan altaar Helmond.De put en de oven samen te gebruiken zolang die er staan.
C Gevardt Bruysten Peter Nouwen kreeg:-de schuur met erfenis
-drie lopense groese,in den Mortel
-vier lopense groese,het Dijck Eusel 3 de Bosscherdijck-twaalf lopense groese,in de Donck
-den middelsten Camp 4 de Laerstraat-den Burgecker,den Hophoff-stuk land,den Hogen Camp
-stuk land,'t Willich stuck.
Belast met 3z gld.li st.aan Claes Jan Aert Michiels6 gld.aan Marten Hoeben 
42' gld.aan Jan Thonis cs.tot Mierfco
3i gld.lj st.aan Prans Timmerman |Jd»ag^ Henrick Jan Joosten
2 gld.5 st.aan Marie Jaspars tot Helmond 
15 st.rogpacht h.geest tot Helmond.
D Jan Bruysten Peter Nouwen kreeg:-de schaapskooi met de schop
-de hof daar de schaapskooi nu opstaat-de Boschhof neven den Bosscherdijck
-het Hoech Euwselvelt 1 erfgen.Ceel Peter Jacobs 2 Bosscherdijck3 Gevardt w.d. 4 Willem van Huechten.-de helft in den Ossencamp 1 erfgen.Ceel Peter Jacobs 2 Jan 
Aerts m.d. 3 de Aa 4 An weduwe Willem Colen.-drie lopense groese,in den Mortel -vier lopense groese,op die Donck -stuk land aan de Dicke Eyck -stuk land,den Hophoff-stuk land,den Hoeghen Camp en Willichstuck-stuk land,*t Rosendael 1 Jan Jan Everts 2 Jan Aerts m.d.3 de Laerstraat 4 erfgen.Willem Aert Berckers.Belast met 4z gld.aan Merike Jaspars tot Helmond3 gld.aan Merike voorsr.4i gld.aan Emke wede.Heyn van Beeck 4a gld.aan erfgen.Bruysten Aert Philips3 gld.aan Jan Dericx van Lyssel2i gld.2 st.aan Aert van de Cruys cs.
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fol.149 vo
Mathijs Bruysten Peter Nouwen met momber verkoopt aan Henrick 
Aert Beverss.een rente van 3 gld.Mag lossen met 50 gld.
fol.149 vo
Jan,Gevardt,Mathijs en Jan Aerts van de Cruys allen erfgen.van 
Bruysten Peter Nouwenss.beloven te betalen aan Henrick Aert Be
verss, tot half oogst eerstkomend 5 gld.5 st.en tot Kerstmis 
eerstk.ook 5 gld.5 st.
fol.150 5 feb.1596
Jan Derick Ma thijss., Wout er Derick Wouters als man van Yda,Jan 
Ansems als man Merike dr.Pauwels Dericx wettig verwekt bij Anne
ke Derick Thijss.dochter,verkopen aan Andries Reynen:
-stuk groese tot Omel 1 Henrick Jan Mennen 2 de knd.Joest Thijss
3 Prans Thijs Groeten 4 Henrick Cornelis van den Eynde.
fol.150,150 vo
De verkopers voorn.verkopen nog aan Andries Reynen voorn.en aan 
Tielen,Jan en Prans zonen van Anthonis Janss.Verrijt:
-stuk land tot Omel,de Cuylecker.
-stuk land,in de Halfeckers
-stukje land aldaar 1 erfgen.weduwe Ceel van Bussel 2 knd.Joost 
Thijs 3 wede.Henrick Thijss. 4 Henrick Cornelis.
-stuk groese opt Hoegh Eeussel.
fol.150 vo 5 feb.1596
Jan Ansems voorn.man van Marike en mede voor Anna de moeder van
zijn vrouw,verkopen aan Derick Tielenss.:
-stuk groese int Lielder.
fol.150 vo,151 5 feb.1596
Mathijs Willem Thijss.en Anthonis Henricx als man van Elske Willem 
Thijs dr.mede voor Heylke hun moeder weduwe Willem Thijss.en voorts 
voor alle broers en zusters zijnde onm.knd.van Willem Thijss.voorn, 
verkopen aan Jan Derick Thijss. en Wouter Dirck Wouters:
-stuk land omtrent die muelen 1 erfen.de kopers 2 Aert Gielis 
van de Cruys ea. 3 de weg 4 erfgen.Jan Joest die Mulderss.
De kopers zeggen,dat met dit stuk land de schuld is afgerekend 
die Willem Thijs hun vader had aan de kopers.
Ze mogen lossen met 30 gld.,altijd op Kerstmis te voren op te zeg
gen wil men' met Pasen daarna lossen.
fol.151,151 vo 14 feb.1596
Jacob Jacobs Verdijsseldonck zelf en voor alle erfgen.van Jacob 
zijn vader,verkoopt aan Jan Jan Joestens een erfpacht en rente 
van 30 st.op 1 mei verschijnend,uit onderpanden te ETuenen die eer
tijds Henrick die Coninck en Peter zijn zoon met Henrick Goert Co- 
manss.verkocht hadden aan Claes den Sluyter uit zeker huis al
daar,brief Nuenen 9 april 1526.
fol.151 vo 8 feb.1596Jan Thonissen van Bussel en Aert zijn broer en Heylke Thonis hun
zuster met mbr.,verkopen aan Wouter Derick Wouters:
-een helft van stuk groese,in den Happart 1 erf.Peter Jan van 
Hoebraeken 2 Jan Ceelen van Bussel 3 de koper 4 erfgen.Jan Willems Proyen.
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Belast met 3 gld.5 st.aan Heylke Prancken en 3 gld.aan Jenneke weduwe Jacob Thonis.
-Als er cijns van de gronden in is,zal hij korten of teruggeven 
van een penninck 30 penningen.-
fol.152 9 feb.1596
Derick Tielens verkoopt aan de erfgen.van Pauwelê Coolen een ren
te van 3 gld.,welke rente Ysbout Joesten Ysboutss.verkocht heeft 
aan Tielen Derick Janss.uit onderpanden te Asten volgens schepen
brief ongedateerd.
fol. 1 52 20 feb. 1596
Jan Janss.van den Bollair verkoopt aan Philip Willem Thijs goede
ren hem aangestorven van Jan Lemens en Elisabeth zijn vrouw zijn
de de ouders van Anna,de moeder van Jan de verkoper en weduwe 
van Jan van den Bollair voorsr.
fol. 152 vo 21 feb. 1596
Mathijs Lauwreyns Mathijss.verkoopt aan Andries Reynders en Tielen
en Jan en Prans kinderen Thonis Verrijt:
-stuk land tot Omel.
fol.152 vo 26 feb.1596
Maes Peters van Reest belooft te betalen aan Jan en Wilbrort zo
nen van Peter Pecx,tot Lichtmis 53 gld.10 st.
fol. 152 vo 1 maart 1596
Jacob Willem Hanssen soen verkoopt aan Jan Lenardts Groeten:
-stuk land van 6 roeyen tot Omel.
fol.153 6 maart 1596Michiel Colen en Cornelis Jan Smeets burgemeesters,Derick Tielen, 
Peter Slaets,’.Villem van Beeck,Jan Henricx en Joest Verlynden sche
penen,Peter Verkenen en Willem Aert Willems kerkmeesters,verko
pen met consent van Hr.Maximiliaam van Brederode als momber van 
Joffr.Catharina van Brederode,Vrouwe van Asten enz.en Claudius 
Ideleth als schout en rentmr.van Vrouwe Catharina aan Joest Goy- 
ardt Danielss.van de gemeynten van Asten:
-stuk erfenis groot acht roeyen en een vierendeel aan den Dijck.
fol.153 8 maart 1596
Cornelia weduwe Jan Tielen verkoopt aan Joest Jan Tielens onze
mede-schepen:
-stuk groese int Roet.
Belast met 18 gld.15 st.en drie verschenen pachten, 
fol. 1 53 vo
Cornelia weduwe Jan Tielen met mbr.verkoopt aan Gielen Prans Co
len en Derick Derick Duyssen:
-een schuur met erfenis int dorp.
fol. 1 53 vo 14 maart 1596
Jr.Wouter van Beeck bekent dat hij Wouter Derick Wouters en Jenneke Derick Wouters dr.en hun oir,kosteloos zal houden van 8 st. 
jaarlijks toekomend het weeshuis van Neyssel ten Bossche.

72



fol.154 28 maart 1596
Joost Joest Willems,Derick Janss.van Affterbosch man van Mech
telt en Henrick Dries Heer Aerts soen als man van Catharina,ver
kopen aan Peter Joest Willems hun broer en zwager:
-huizing,hof,hofstad enz.te Asten,hen aangekomen vanwege hun ou
ders.
Belast met o.a.een rente van 20 st.staande aan erfgen.Jan Thomas 
Heynen.
fol. 154 28 maart 1596
Peter Joest Willems belooft aan Henrick Dries Heer Aertss.tot 
Lichtmis eerstkomend 15 gld.te betalen.
fol.154 vo 29 maart 1596
Peter Joest Willems verkoopt aan Leonardt Jan Huybenss.:
-stuk land van 1 lopense op Heusden 
-een schuur met de plaats daar zij opstaat.
fol.154 vo
Leonardt de koper consenteert dat de verkoper binnen 4 jaar mag 
lossen met 31 gld.en 3 vaten boe kwijt.
fol.154 vo,155 29 maart 1596
Cornelia wede.Jan Tielen verkoopt aan Prans Henricx:
-een schuur met erfenis int dorp.
fol.155 29 maart 1596
Maes en Derick broers en zonen van Gevardt Jan Dries,verkopen 
aan Aert van Hoebraeken een jaarl.cijns en pacht van 3 malder rog, 
Helmontse maat.Deze rente had Gevardt Janss.van de Zeylberch eer
tijds gekocht gehad van Anthonis Aert Henricx volgens een schepen
brief uit Boekel 6 dagen in sporckel 1553;de principale brief was 
van 19 feb.1540.
Item nog 3 malder rog die Aert voorsr. hen Maessen en Dericken 
geldende is,makende alzo te zamen 3 mud rog jaarlijks.De verkopers 
vertegen op die 3 mud tot behoef van de kopers.
-Hieruit volgt dat 2 malder = 1 mud.-
fol.155Aert voorsr.belooft aan Maes en Derick te betalen tot half oogst
maand eerstk.22 gld.,tot half oogstmaand 1597 ook 22 gld.en tot 
half oogstmaand 1598 nog eens 22 gld.
fol.155 vo t/m 156 vo 30 maart 1596
Aert van Hoebraeken en Dirck zoon van Aert voorn.en Derick Jan 
Peters als man van Geertruy delen de aangestorven goederen van 
Marike de eerste vrouw van Aert en de moeder van Dirck en Seer- 
truy als kinderen van Aert voorsr.
A Aert van Hoebraeken kreeg:
-bakhuis met een kamer voor aan het huis en twee gebonten achter 
aan het huis
-de dries en land en akker daarneven 1 de straat 2 erfgen.Peter 
Ceelen 3-4 de kinderen Joost van Bussel.
-de Ommelse beempt behalve 3i lopense die de knd.zullen hebben
1 ergen.Jan van Otterdijck 2 Aert Damen 3-4 de Aa.
-de Horst,behalve 16 roeyen voor Derick de zn.
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Belast met 5 vaten rog aan Aerdt Jegers,
34 vat rog aan de Hr.Jan Peters
3 vaten rog aan de h.geest van Asten
3 vaten rog aan Marie wede.Ceel Aerts
3 gld.aan Jan Hendrick Stricken
4 gld.aan Jan van Brey tot Lyssel 
De helft van de grondcijnzen.
B De kinderen van Aert kregen:
-huis in de Middel,met de dries 
-een akker neven erfgen.Peter Ceelen -den Hegecker 
-het Euwssel
-drie lopense en een half in de Ommelse beempt 
-de Horst,hiervan 16 roeyen.
Belast met diverse pachten -zie boven- en de helft in de grondcijnzen voor de Heer.
fol.156 vo 1 april 1596
Jan Joest Tielens verkoopt aan Goert Evert Lambers:
-stuk land int dorp 1 Henrick Verasdonck 2 de vicarie 3 de pad
4 de weg.
Belast met 74 st.jaarl.aan Mathijs Jans v.d.Cruys.
fol. 156 vo 1 april 1596
Lambert ’.Villem Snijders bekent betaald te zijn van huis en hof zo
als Hr.Henrick Wagemekers van hem Lambert gevest en verkocht 
heeft en scheldt de Heer daaraf kwijt.
fol.157 Smeeta 2 april 1596
Willem ïïillemWan Boekel heeft 100 ijld.ontvangen van '.Villem Janss. 
van den Bergh’,dit geld had eertijds .ïillem Smeets zijn vader,opge
nomen van personen wonend te Boekel en dat tot behoef van Henrick 
Hendrick Vogelss.en Marten Dericx als man van Jenne.
'.Villem Willem Smeets scheldt daarvoor Willem Janss. kwijt; me de ge» 
looft Willem Smeets dat als Tielen Hendrick Vogels nog enige mo
lestatie wou doen van de goederen eertijds gekomen van Prans Jans 
van den Bergh en Margriet zijn vrouw., dat .Villem ïïillems dan aan 
Willem Jans van den Bergh die 100 gld.weerom zal geven en alles 
weer op de oude voet is.
fol.157 2 april 1596
Johanna weduwe Aert Peter Goerts met mbr.heeft opgedragen aan Pe
ter Jan Philipss.:
-stuk land met de drieskant in de Sporckt. 
fol. 1 57 vo
Peter Jan Philips de koper,consenteert dat Johanna dat land mag 
lossen met 30 gld.
fol. 1 57 vo 23 april 1596
Jr.Wouter van Beeck bekent dat Joest Jan Tielen zelf en mede voor 
Jan zijn zoon verwekt bij Heylke Dericx Groeten dr.en Jan Aerts van 
den Sande mede sterk voor Jenneke weduwe Jan Joest die Mulderss. 
aan hem hebben gelost 31 vaten en 24 kan rog komend van een jaar
lijkse pacht van 7 mud gaande uit goederen in 't Roesven die De
ricx sGroeten daaruit had te gelden.
Jr.Wouter belooft alsnog op het oudste bewijsstuk van 7 mud rog, 
aan de achterzijde ervanfdorso)die 31 vaten 24 kan in mindering 
te zullen afschrijven.
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fol.158 23 april 1596
Peter Gielens van de Cruys en Jan zijn broer en Mathijs Prans Pe
terss.als man van Aleydis en Joost Prans van Helmontss.man van 
Catharina,mede gelovende voor Gielen Prans Gielenss.en Anneke 
zijn zuster,verkopen aan Henrick Aert Gielenss.:
-stuk land bij de Steegen 1 Mathijs Janss.van de Cruys 2 Valen- 
tijn en Anthonis Severijns zonen 3 erfgen.Anna van Hueehten 4 de 
straat.
Vrij behalve 3 gld.jaarl.die hij koper aan de verkoper zal gelden. 
Bijgeschreven:Jan Gielens bekent 20 gld.te hebben ontvangenjer 
rest nog 20 gld.met Bamis eerstkomend te betalen.
fol.158,158 vo 23 april 1596
Valentijn en Anthonis zonen van Severijns van Boesschot verkopen 
aan Jan Gielens v.d.Cruys:
-een huis,hof enz.in de Steegen 1 Mathijs Prans Peterss. 2 Peter 
Gielens van de Cruys 3 Henrick Stricken 4 de straat.
-een groese aldaar 1 erfgen.Thonis van Boesschot 2 Jacob van de 
Cruys 3 de knd.Jacobs voorsr. 4 de Koestraat en erfenis Henrick 
Stricken.
Belast met 50 gld.jaarl.aan erfgen.Prans Emonts tot Meyel.
fol.158 vo 23 april 1596
Valentijn en Anthonis voorsr.verkopen aan Aerdt Jan Wouters c.s.: 
-stuk land bij de moeien,den Henxst 1 erfgen.Gielen Gerets 2 Mat
hijs Prans Peterss. 3 de weg 4 Peter Scalvogels.
Valentijn en Anthonis verkopen aan Henrick Aert Gielenss.:
-stuk land in de Steegen.
fol.158 vo,159 23 april 1596
Aert Geldolffss.van Boesschot man van Elsbena en Henrick Jan 
Joostenss.momber van Reyneken,Mariken en Anneke knd.van Peter (Cd- 
len) verwekt bij Elsbena voorsr.,ze verkopen aan Jan Gielens van 
de Cruys:
-stuk land bij 't Hagelcruys 1-2 Jan Gerit Goertss. 3 een weg 4 
Aert Henrick Aerts.
fol.159 23 april 1596
Jr.Wouter van Beeck bekent dat Henrick Bernardt Tielenss.als man 
van Jenneke voor zich en de knd. van Jenneke voorsr.die Thijs De
ricx sGroetenss.bij haar verwekt heeft,ook gelost en gekweten 
heeft 15i vaten en 1 kan rog van de 7 mud rog int Roesven.
-zie fol.157 vo-
fol.1 5 9 , 1 5 9 vo 25 mei 1596
Henrick Joachim Scalvogels verkoopt in erfw.aan Mathijs Aert Mat-
Eijss.:
-stuk groese in de Steegen 
-stuk beempt aldaar
-stuk land,den Henxst 1 Aert Gieliss.van de Cruys 2 Willemke Huy 
bert Mennen dr. 3 erfgen.Anna van Hueehten 4 de weg.
Vrij behalve een half oort grondcijns.
fol. 159 vo 25 mei 1596
Mathijs verkoopt in erfw.aan Henrick:
-huizing,hof,hofstad en erfenis,aan den Boem 1 Jan Claes Smeets
2 erfgen.Geldolffs van Boesschot 3 de straat 4 het gemeyn Broeck 
-stuk land aldaar.
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Belast met 6 gld.jaarl.aan Jr.Henrick van Doerne,9 vaten rog aan 
de kapel tot Lijssel,1 vat rog aan de kerk van Asten,1 vat aan de 
vicarie en £ st .grondcijns aan de Heer.
fol.160 10 juni 1596
Jan Willem Houtvenss.man van Godule,verkoopt aan Jen weduwe Peter
Joest Tielenss.een losrente van 3 gld.uit:
-stuk groese int Roet 1 erf.Lambert Verrijt 2 erfgen.Aerts Ver- 
schueren 3 de straat 4 Jan Maes.
-huis,hof en erfenis int dorp.
De verkoper mag lossen met 50 gld.,te Kerstmis te voren op te 
zeggen wil men met Lichtmis lossen.
Bijgeschreven: dit is voor een rente die Godelt betaalt aan Caris- 
sen tot Helmont.......
fol.160,160 vo 21 juni 1596
Henrick Hoeb Verhovenss.verkoopt aan de knd.en erfgen.Thomas Aert
Jacobss.een losrente van 7 gld.uit:
-huis,hof en erfenis aan den Dijck
-stuk beempt int Lanckhout aldaar 1 Derick Verschueren c.s. 2 
Willem van Bussel 3 de Aa 4 erfgen.Aert Willen.
-stuk land, die Hoenderbraeck 1 erf gen.Prans van Helmont 2 Peter 
Hans Scalvogels 3 erfgen.Jan Peters 4 de Capelecker van Omel.
Mag lossen met 100 gld.
fol.160 22 juni 1596
Peter Belmekers als man van Lijsken nagelaten weduwe Dericx Ge- 
rartss.van Schijndel en Lijske met hem,heeft overgedragen aan Ge- 
rard Derick Gerartss.van Schijndel 54 gld.zoals Henrick Claessen 
van Louven die geloofd heeft aan Lijske te zullen betalen blijken
de uit een obligatie voor de schepenen van St.Oedenrode d.d.3 
okt. 1589.Peter heeft wettelijk vertegen op die 54 gld.tot behoef 
van Gerard.
fol.161 10 juli 1596
Willem Jan Ysermanss.verkoopt aan Anthonis Joest Mennenss.:
-op fol.163 vo heet hij Thonis Joest Rommenss.- 

-huis,hof en erfenis int dorp.
Vrij behalve 4 gld.jaarl.aan de verkoper.
De eertste betaaldag is Pasen eerstkomend,verder gedurende het le
ven van de verkoper en niet langer;maar zal hij,de koper,gehouden 
zijn om na de dood van de verkoper te betalen aan de erfgen.van 
Mercelis van Ayen 25 gld.en nog 25 gld.aan Neelke dr.Willems de 
verkoper.
fol.161,161 vo 28 aug.1596
Thonis Ceel Ruelenss.verkoopt aan Andries Reynen en de andere
knd. van Thonis Janss. Verrijt:
-stukje groese int Ollandt
-stukje groese aan de Vloet,te weten het 1/8 deel 
-stukje land aan 't Ven.
fol.161 vo 28 aug.1596
Willem Peter Belmekers verkoopt aan Andries Reyen:
-stuk hooibeempt bij de Voert.
Andries de koper belooft aan Willem 4 gld.10 st.te betalen,komend 
van een rente van 9 gld.die Jacob Janss.Verrijt eertijds gevest had 
Jannen Colen en dat aan de erfgen.Jan Colen.

76



1

fol.162,162 vo 10 sept. 1596
Elisabeth weduwe V/illem Mercelis met haar mbr.verkoopt aan Aert Peter Theuss.:
-stuk land bij 't dorp.
Aert de koper verkoopt aan Elisabeth een mud rog jaarlijké te be
talen haar leefdag lang,uit het voorn.stuk land.
De koper mag dat mud lossen met 60 gld.
fol.162 vo 11 sept.1596
Anna weduwe Prans Bruysten Hanssen met momber en Bruysten haar
zoon,verkoopt aan Lijske vrouw van Henrick Verasdonck:
-een huis met erfenis int dorp.
Vrij behalve i vat rog jaarl.aan de rector van het St.Adriaens-al- 
taar in de kerk van Asten,verder een blanck aan de custerie.
Op dat driesken dat daar blijft liggen mag zij verkoperse en Bruys
ten haar zoon klederen bleken.
fol.163 23 sept.1596
Mercelis Willem Lenartss.belooft jaarl.een rente van 6 gld.te be
talen zoals die Heylke zijn moeder met haar knd.moet betalen aan 
Jr.Hendrick van Doerne;verder nog een rente van 3 gld. 10 st.die 
Heylke en haar knd.geldende is aan de erfgen.van Daniel van 
Breughel en die tegenwoordig Jan Wouters tot Helmont ontvangt.
fol.163,163 vo 23 sept.1596
Derick Frans Mathijss.,Lambert Jan Peterss.als man van Luytgen en 
Gevardt Henrick Aerts als man van Catharina en Margriet Frans 
voorsr.dochter met Peter van Mierlo als haar mbr.,hebben gecon
senteerd dat Mathijs hun broer,alzulke erfenis en deel mag gebrui
ken als Maessen Frans voorsr.zoon hun broer zaliger,aangestorven 
is van zijn ouders en dat voor een tijd van drie jaren waarvoor Mat
hijs voor Maes zijn broer 71 gld.verschoten had.
Deze 71 gld.beloven,Derick,Lambert,Gevardt en Margriet hem Mathij- 
ssen te zullen betalen op Bamisdag komende na de oogst.
fol.163 vo 25 sept.1596
Derick Gerardt Onderlaetss.met Frans Lenartss.van Boesschot,ver
kopen aan Jan Willen Scortenss.:
''-een huis en erfenis in 't dorp 1 Y/illemke Huybert Mennen dr.
2-3 de straat 4 Marie Wilbrort Theus dr.
Dit huis had Anthonis eertijds gekocht van Willem Jan Ysermans,al
dus een schepenbrief van Asten d.d.10 juli 1596.
Als er grond-of herencijnzen in bevonden worden,zal de verkoper dÊ 
restitueren en geven aan de koper voor een penninck dertig penningen. (Zie correctie op bid.97)
-N.B.In die brief heet hij Anthonis Joest Mennen in plaats van An
thonis Joest Rommen.
fol.164 I nov.1596
Jan Wouters van Legemyrde heeft opgedragen aan Jan Henrick Thijs 
onze mede-8chepen,een rente van 3 gld. 10 st.die de erfgenamen van 
Aert Janss.van Ruth geldende zijn uit onderpanden volgens een 
schepenbrief uit Asten.
folj164 vo 12 nov.1596Henrick Cornelis van den Eynde verkoopt aan Frans Janss.van Brey: 
-stuk land tot Omel 1 erfgen.Jans van Scheepssel 2 Goert Ceelens 
van Bussel 3 Elisabeth wede.Thonis Joest v.d.Goir 4 de gemeynt.
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Henrick had dit land gekocht van Ambrosius van den Zeylberch en 
Ambrosius had het eertijds met vonnis en recht opgewonnen gehad.
Prans de koper belooft tot Allerheiligendag eerstkomend 10 gld. 
te zullen betalen.
fol.164 vo _ 12 nov.1596
Peter Joest Willemss.verkoopt aan Leonardt Jan Huybenss.:
-stuk groese groot 9 copsen,die graven niet gemeten,den Horst- 
beempt geheten en op Heusden gelegen.
fol.165 21 nov.1596
Maj»hijs Matheuss.van den Eynde draagt over aan Wilbrort Henrick
Jacobs:
-een stuk groese op Diesdonck strekkende van de middelgraeff op 
die Aa totten loopken toe en dat om door Wilbrort te gebruiken 
voor 30 gld.die hij,Mathijs,bekent ontvangen te hebben.
Mathijs mag lossen met 30 gld.
Er staat bijgeschreven:Gecasseerd dit in presentie van Jan van 
Rest ende Thonis Henricx Canters,11 mei 1610.
fol.165 21 nov.1596
Mathijs voorn.heeft erfelijk vertegen op een rente van 12 gld. 
staande aan de erfgen.Geldolffs van Boesschot en 14 gld.aan Jan 
Aertss.van de Cruys.
Het deel hierin van Mathijs bedraagt 1/3 deel.
Mathijs heeft vertegen tot behoef van Wilbrort Henrick Jacobs en 
Peter Prans Peterss.
fol.165 vo
Wilbrort en Peter voorn.beloven Mathijs kosteloos te houden voor 
een rente van 12 gld.die Heer Aert Mathijss.jaarlijks is heffende 
uit goederen van zaliger Matheus van den Eynde.
fol.165 vo
Peter Prans Peterss.verkoopt aan Willemke dr.Joest Matheussen 
van den Eynde een rente van 3 gld.uit zijn aandeel hem,Peter,toe
komend van wege zijn vrouw en gelegen op Dyesdonck.
fol.165 vo,166 26 nov.1596
Thijs Jan Emmenss. ,Evert Hoeben als man van Margreta,Corstiaen 
Aerts man van Elisabeth, Jenneke na tuur 1. dr. Jan Gerits verwekt bij 
Arnolda Jan Joris dr.met Henrick Gerits en Willem van Beeck haar 
mombers,Philip Willem van Hueehten man van Henricxken

ten eenre
en
Joest Jan Henricx mede voor zijn broers en zusters,Marten Joest 
Henricx mede voor zijn broers en zusters,Marten Derick Henricx me
de voor zijn broers en zusters,Philips en Jan Willem Henricx zonen 
mede voor hun broers en zusters en Henrick Aerts van den Berghe 
als man van Mechtelt ten andere
zijnde alle wettige erfgenamen van Hendrick Mathijs-Senrickss. en 
Emken zijn vrouw,delen alle goederen en renten hen aangestorven 
van de voorn.Henrick en Emken.
A Thijs Jan Emmenss.IcKssgx c.s.kregen:
-800 gld.staande aan Willem Henricx 
-75 gld.aan Evert Hoeberts
-75 gld aan het dorp Asten, 78



-500 gld.staande aan erfgen.Pauwels Thomas 
-50 gld.aan erfgen.Jan Peter Nauwen 
-50 gld.aan erfgen.Willem Thijs
-28 gld.aan Henrick en Derick zonen van Anthonis die With.
B Joest Jan Henricxs c.s.als vanwege Emkens zijde kregen:
-500 gld.30 st.aan erfgen.Pauwels Thomas
-100 gld.aan Willem van Huechten (ook Willem Henricx)
-100 gld.aan Philips Willem van Huechten en Mathijs Aerts als bor- 
gemeesters te Asten,eertijds opgenomen hebbend van Emke voorn.
-50 gld.aan Henrick Cornelis in het goed van Anthonis die With 
als zij zeiden.
Item hebben nog verder gedéeld de erfgen.van Henrick Mathijs voorn 
ze delen de renten hen toebedeeld tegen erfgen.Emken.
-Corstiaen Aerts van wege zijn vrouw kreeg:
-143 gld.15 st.aan erfgen.Pauwels Thomas 
-15 st.jaarl.aan Willem Copis.
-Mathijs Jan Emmens kreeg:
-143 gld.15 st.aan erfgen.Pauwels Thomas 
-15 st.aan erfgen.Willem Copis.
-Jenneke Jan Gerits nat.dr.kreeg:
-143 gld.15 st.aan erfgen.Pauwels Thomas
-28 gld.aan Henrick en Derick zonen van Anthonis dip With
-12 st.aan erfgen.Hendrick Aerts van den Eynde.
Deze 12 st.en 28 gld.komen aan Jenneke vanwege Peterke van den 
Goor,haar moei.
-15 st.aan Willem Copis.
-Evert Hoeben kreeg:
-68 gld.15 st.aan erfgen.Pauwels Thomas 
-15 st.aan Willem Copis.
-Philip kreeg:
-200 gld.aan Willem van Huechten
-20 st.aan erfgen.Peter Mennen
-1 peter jaarl.aan erfgen.Willem Hans Hermans
-1 malder rog erfgen.Henrick Aerts van den Eynde.

fol.176 vo
Item hebben nog verder gedeeld de erfgen Emken voorn.
-Joost,Jan,Henrick en Joest Peters Verheyen man van Mechtelt,zijn
de kinderen Willem Henricx en Frans Dericx man van Jenneke:
-50 gld.staande aan erfgen.Pauwels Thomas 
-50 gld.aan Willem van Huechten 
-50 gld.aan erfgen.Bruysten Colen 
-25 gld.aan Thijs Jan Emmenss.
-25 gld.aan erfgen.Pauwels Thomas.

fol.168
Item -de drie knd.Derick Hendricx te weten Marten,Bernard en Jan
met Hendrick Aert Mathijss.man en mbr..... :
-100 gld.aan erfgen.Pauwels Thomas 
-50 gld.aan Willem van Huechten 
-25 gld.aan erfgen.Bruysten Colen 
-25 gld.aan Thijs Jan Emmenss.
Item -de knd.Jan Henricx met P....is ten deel gevallen:
-70 gld.staande aan erfgen.Pauwel Thomas ....
....... staande aan Philips ..............
........ (Zwaar beschadigd.)
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De nu volgende folio-bladen zijn hier en daar zwaar beschadigd 
door vocht etc.
fol.168 vo 1 3 apr.1596 
.... Jans van Otterdijck verkoopt aan Jenneke Jans voorn.zijn zus
ter een rente van ...et.of het 1/4 van een rente van 6 gld.
Item een rente van 15... gekomen van Jenneke weduwe Hubert v. 
Roggel.
Anno 1597 Schepenen:
Derick Tielens,Peter Slaete,Willem van Beeck,Jan Henricx,Joest 
Verlynden,Joest Tielen en Jan Peters van Reest.
fol.169 13 apr.1596
Anthonis Jans Verrijt man van Anna verkoopt aan Dries Jan Driess.
goederen hem toebedeeld van wege zaliger Lenarts Groeten....
e n ..... van Gemert als man van Heylke dr.van Lenart ....
fol.169 17 jan.1597
Lambert Willem Snijderss. verkoopt aan Aert Peter Theuss.:
-huis,erf int dorp.
fol.169 vo,170 2 jan.1597 
.... n Anthonis van Bussel en Aert zijn broer en Heylke hun zus
ter,wettige erfgenamen van Anthonis Jan Mennen hebben opgedragen 
(aan J)en weduwe Jacobs zoon wijlen .... Jan Mennen hun wettige 
broer,hun deel in goederen van Anthonis Jan Mennen zijnde:
-stuk land int Lilaer enz.
Belast met o.a.3 gld.aan Wouter Derick Wouters, 
fol.170
Jen voorn.met haar mbr.heeft alle andere goederen zoals hof, 
schuur,schop,land,haar verstorven en achtergelaten door Anthonis 
Jan Mennen overgedragen.......
fol.170 vo,171 29 jan.1597
Joost Ceelens van Bussel verkoopt aan Gelis Ceelen zijn wettige 
broer,al het goed hem aangestorven van zijn vader te Asten gele
gen ter plaatse Behelp,als huis,land enz.
fol.171
Gelis de koper voorn.heeft aan Goyart Ceelens zijn wettige broer 
overgegeven een rente van 6 gld.uit:
-een beempt op Heusden,Behelp.
fol.171 vo feb.1597
.... Jacobs Verbraeken verkoopt aan Andries Reynen:
-een campken int Lylaer 1 erf.Jan Ceelen van Bussel 2 de verko
per 3 erfgen.Anthonis Mennen 4 Jan Houtvens.
fol.171 vo,172 feb.1597
Lambert Janss.Verrijt mede voor zijn knd.verkoopt aan Joest Antho
nis Mennen met Thonis zijn zoon:
-stuk groese bij de ... na Someren.
fol.172 18 feb.1597
Wijnant Peter Goerts man van Elisabeth en sterk voor Jan Derick
Lamberts,heeft opgedragen aan Philip Willem Thijs al zijn goederen,

*
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als huis enz.afkomstig van Jan Lamberts met Elisabeth zijn vrouw.
fol.1 72,172 vo feb.1597
Aert Aerts Vervoert als borgemeester en Willem van Beeck enz.als 
schepenen beloven van dorpswege te betalen aan Rutger Joesten 
van Berckel nu op St.Jan Baptistdag eerstkomend 80 gld.

w.g.Lambert Verrijt vice-secr. ‘
fol.172 vo
....  Jacob Verbraeken belooft 33 gld.6 st.te zullen betalen aan
Rutger Joesten van Berckel.
fol.172 vo,173
....  Janss.van Sterxel,Jan Henrick Bakermans man van Catharina
mede voor broers en zusters,Henrick Joesten (van) Huechten en 
Marten zijn broer en sterk voor hun broers en zusters,Henrick..... 
Mathijs man van Mechtelt verder Joest,Henrick en Jan zonen Willem 
van Heuchten en sterk voor Joest Peters als man van Mechtelt en 
Marten Dericx van H..... en broers en zusters,verkopen aan Philip 
Willems van Huechten:
-stuk land te Omel 1 Thonis Janss.Verrijt 2 erfg.W... Huechten 
4 de weduwe Ceel van Bussel e.a.
fol.173,173 vo
Claes Smeets belooft tot Lichtmis eerstk.aan Jan Peter Pecx 64 
gld.te betalen.
Item de voorsr.Joest Janss.met alle voorsr. ....,met Philips Wil
lem van Huechten verkopen aan Peter Marten Scepers:
-stuk groese tot Omel in den Bosch 1 Ceel Peter Jacobs 2 erfgen. 
Willem van Heuchten cs. 4 Henrick Willems van Huechten.
fol.173 vo,174
.... eth weduwe Dericx van Huechten met ....ten Dericx haar mbr.
verkoopt aan ....eken Willems van Heuchten:
-groese in den Bosch 1 erfgen.Jan Everts 2 Ceel Peter Jacobs 3 è 
de Aa 4 erfgen.Willem van Heuchten.
fol.174 -los briefje-
0p heden 21 nov. 1596 zijn Prans J o o s t e n .... man van Lijske
en
Goert Ceel van Bussel man van .... en sterk voor .... Smeets als 
man van zijn vrouw,hebben pachten uit deelbrieven gedeeld.
Goyardt Ceelenss.voorsr.zal jaarl.betalen .... zodat Prancken
voorsr.goederen daarvan ontlast zullen blijven 20 vaten r o g .....
erfgen.Daniels van Gerwen enz.
fol.174 20 feb.1597 
Henrick Aert Mathijss.tutor uxoris verkoopt aan Jan Henrick Baker
mans een rente van 6 gld.,deze rente had .... Jacob Wittens voor
tijds verkocht aan Henrick ....  Henricx uit onderpanden te Asten
volgens brief 20 jan. 15.. ende Henrick Mathijs Henricx had die we
der opgedragen aan Hubrecht Mathijss.voor schepenen Asten 23 feb. 
1564.Die rente was Henrick Aert Mathijs aangekomen van wege zijn 
vrouw dr. ... voorn.
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fol.174 vo
Item hebben alnog Joest Janss.van Sterxsel cs.voorn.,verkocht aan Michiel Prans Colen een rente van 4 gld.10 st.,deze rente
had eertijds Jan Thomas Ysbouts verkocht gehad aan Goyardt ....-
ricx uit onderpanden te Asten volgens brief 9 maart 1577.
fol.174 vo
Henrick Joest Henricx en Marten zijn broer en hun broers en zus
ters verkopen aan Henrick Aert Mathijss.een rente van 30 st.uit 
onderpanden te Gerwen die Henrick die Groet volgens brief Hel
mont 27 maart 1578 verkocht had a a n .... erden Henricx.
fol.175,175 vo feb. 1 5 97
Thomas Janss.van de Camp liggend op zijn bed ende .... Rolandts
van Weerde dr.zijn wettige .... maakten hun testament.
Thomas wil dat Oda zijn vrouw na zijn dood 300 gld.zal hebben die 
zij bij hem ingebracht had .... verder 4 vaten rog erfgen.Thomas 
D...»een koe die ze samen hebben en haar huisraad die ze had ingebracht .
fol.175 vo,1 76 maart 1597
....  Jacobs Verbraeken verkoopt aan Jan Gerardt Goertss.:-stuk groese int Liellaer.
Jan de koper belooft Aerden de verkoper ........
fol. 176
Goessen Joest .... Jan Aerts van de Zande man van Joestken,
Jan,Peter en Reynder en Peter .... mbr.... alle wettige knd.van
Gelis Joest Mulderss......
hebben opgedragen aan Jan Willem Houtvens:
-huis,hof stad t.s ... enz.hen achtergelaten van wege Thomas Joest 
Mulderss.
fol. 1 76 vo 4 maart 1597
Jan Willem Scortens verkoopt aan Lambert Willem Snijders:
-een huiske en erf int dorp.
fol.176 vo 7 maart 1 5 9 7
..llem Goerts Lambert Goertss.verkoopt aan Jan Goerts zijn broer
en Philip Willem Thijs ̂ goederen van wege zijn ouders.
fol. 176 vo,177 7 maart 1597
Laureyns Peter Jan C..len verkoopt aan Thonis Peters van den Eyn
de goederen van wege zijn ouders,als huis etc.
fol. 177 7 maart 1597
Jan Maes Heniss.verkoopt aan Thonis San Heniss.goederen als erven 
en renten4hem aangestorven na dood van Joesten Jan Heniss.en 
Heylke zijn zuster.
fol. 177
Willem Lambert Willems verkoopt aan Peter Lamberts zijn broer zijn 
deel en erfenis gelegen in de Cauberghe en dat voor 1/4 deel.
fol. 177 vo 17 maart 1597
Joest Willem van Huechten en Joest Joestens voorsr.zoon verwekt 
bij Catharina dr.Mathijs (Philips met Jan Thijs Philips zijn oom en 
momber}. -N.B.Wat tussen haakjes staat was doorgehaald.-
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Jan ende Mathijs voorn.sterk voor Joestgen Joesten voorn.zoon heb
ben verkocht aan Henrick,Jan,Philips en Joesten Peterss.als man 
van Mechtelt alzulk versterfals hem Joesten voorsr.aangestorven 
is van wege zijn moeder huisvrouw Willem Henricx,het zij huizing, 
hof,hofstad,erfenis,land,zand,groese enz.
En Joest die vader en Joest zijn zoon met Mathijs en J a n .... heb
ben daarop vertegen tot behoef..... met de zijnen.
fol.177 vo
Deling door de kinderen van Willem Henrickx te weten Joost Wil
lems en Joest zijn zoon met Jan Thijs als momber en Mathijs Philips
.........  en Henrick .... en Joest Peters als man van Mechtelt,
alle kinderen en erfgen.van Willem ....  hun vader en Catharina
hun moeder.
fol.178
A Joest met Joest de zoon kregen:
-het bakhuis en de paardestal van de plaats te doen nu Pasen 
eerstk.
-stuk land en groese 
-groese in genen Bosch
-land van een £ lopense aan de Swarten Berch.
Belast met een tiende deel van de cijnzen die Willem had te gel
den,nog 6 vaten rog aan de h.geest van Asten en ... gld.aan Eli
sabeth Jan Henricx dr.
B Henrick Willemszn.kreeg:
-het woonhuis zonder de grote kamer,met erfenis daarbij 1 Philip 
Willems mededeelder 2 Joest Peters ook m.d. 3 Willem Thijs 4 Goert 
van Otterdijck.
-stuk groese in genen Bosch 1 erfgen.Willem Thijs e.a. 2 Jan en 
Philips m.d. 3Joest en Joestgen mede-deelders 4 de straat.
-land op den Venacker
-land,die Cloet,de helft
-een heytvelt op die ...ge Loe.
C .... xssen is ten deel gevallen:
-de grote kamer en de schob met erfenis
-stuk land,Espe 1 Lyske wede.Thonis Joesten en knd. 2 Joest Pe
ters 3-4 erfenis Willem Thijs.-stuk land,die Cloet,de helft 1 Peter van Reest 2 Henrick Willems
3 wede.Ceel van Bussel 4 Prans Janss.van ....
-stuk land,Heyecker enz.
| Jan Willems kreeg:
-huis,hof,hofstad en erf daaraan 
-land,den Halfecker enz.
Belast met 2 vaten rog aan de vicarie,
9 vaten rog aan h.geest-altaar in Asten,
6 vaten rog aan altaar in Deurne,
4ir gld.aan Eerken Hoeben.
E .... Peters tutor uxoris kreeg:
“••...de schuur met schaapskooi 
-land,Espe“land,Venecker of Papenecker enz.
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fol.179,179 vo 
Joest Willem . 17 maart 1 597 ten eenre
en
Joest zijn zoon wettig verwekt bij Catharina Thijs Philips dr.zijn
vrouw met Jan Thijssen als mbr. en Mathijs Ph.......... Jan voorsr.
.... sterk voor ... ten andere
zijn accoord.Hierbij zal Joestgen hebben:
-het goed tot Maarheeze gekomen van zijn moeder Willems voorn.eer
ste vrouw
-het half goed hun beiden toebedeeld van Willem hun vader 
-de helft van 75 ....
Hierbij is ondersproken dat Joest jen Joesten voorsr. zoon, hiermede 
zal zijn en blijven gecontenteerd van al zijn vaders goed en heeft 
daarop vertegen met Mathijs en Jan voorsr.tot behoef van zijn vader. 
Met conditie dat als Joestjen sterft zonder oir,de goederen te 
Maarheeze zullen succederen op Mathijs Philips zijn kinderen enz.
-N.B.Doordat hier en daar de teksten erg verminkt zijn,is het me 
niet duidelijk hoe het met deze van Heugtens allemaal precies in 
elkaar zit!
Wel is me duidelijk dat er verband bestaat tussen de van Heugtens 
uit Asten en Maarheeze .Aldaar ligt immers het gehucht Heug ten, 
reeds genoemd vóór 1400.-
fol.179 vo 19 maart 1597 
....ijs Simons als man van Lutgera dr.wijlen Goert Lambertss.ver
koopt aan .... Goert Lamberts zijn zwager en P h i l i p....  Groe-
tens ook zijn zwager alzulk versterf van wege Goert hun vader;de 
goederen zijn gelegen te Omel.
fol.180
Philip Willem Groeten,Jan Goert Lambertss.en .... Lyske Goert
Lamberts dr.met Mercelis Aert L .....haar mbr. verkopen aan Hr.
Gerard Wilbrort van Brey:
-land,twee lopense tot Omel 1 weduwe Willem Colen.
fol.180 9 april 1597
Wouter Danielss.man van Marie nat.dr.Bartholomeus van Deursen 
verkoopt aan Jan Ger....:
-land bij de Wolfsberch.
fol.180 vo 16 april 1597
Jan Janss.van Brey,Joest,Ysbout,Prans,Aert en Willem zijn broers
mede voor Jan Jan Eve.... man van Metjen en voor Ceel Heesmans
man van Anna, Joest jen en Elisabeth hun zuster met Ysbout Wi....
hun mbr.verkopen:
-stuk land op Heusden.
fol.181,182 -zijm er niet.
fol.183 t/m 185Wij Michiel Coolen,Cornelis Jan Smeets als borgemeesters 
Derick Tielens,Peter Slaets,Henrick Cornelis van den Eynde,Willem 
van Beeck,Jan Henricksoen,Peter Belmekers en Joost Verlynden als 
schepenen
Henrick öusters en Prans Peters als kerkmeesters 
Henrick Verkenen en Aert Peter Smeets als h.geestmeesters verko
pen namens het dorp Asten aan Jacob HarlemansCook Haldermans)
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van Weert:
-een rente van 64 car.gld. jaarlijks.
Ze ontvingen daarvoor van Jacob:
-100 alder gouden realen
-200 halve gouden realen van Karei V.
In marge:
Hendrick Herkenbosch en Jan Stoffels mbrs.van Agatha dr.Jan Phi
lips verwekt bij Elisabeth van de W(ater) voor 2/3,
Jan en Jacob Vestiens voor 1/3,erfgen.van Jacob Haldermans.
fol.185 vo
Jacob Haldermans bekent dat hem niets meer competeert in deze 
rente van 64 carolus gld.dan 1/3 deel,hiervan een portie aan Pe
ter Vestgens zijn oom en Geertruy en Arike twee drs.van Hendrick 
Haldermans zaliger dd.17-1-15|! .
fol.186 22 april 1597
Elisabeth weduwe Bartholomeus van Werdingen met Ruth haar zoon 
verkoopt aan Claudius Ideleth:
-lopense land.
fol.186 vo 19 meert 1599
Dirck Tielens,Jan Henricx,Joest Verlynden,Marten Dericx en Jan 
Houtvens schepenen beloven te betalen aan Rutger van Berckel 
80 gld.
fol.187 t/m 188 7 maart 1590
Mercelis Cornelis van de ....  testeert,aan Wilbrort zijn broer
en Willem zijn broers kinderen,aan Margriet zijn nat.dr.Margriet 
krijgt veel goederen.
fol.188 21 maart 1590
Jan Willem Verrijt verkoopt aan Aert Geldens van Boesschot:
-land tot Omel.
fol.188 vo t/m 190 18 april 1590
Mathijs Verdonschot man van Luitjen,verder Reynder,Merike en Anne
ke knd.Peter Peter Nauwenss.;Jan,Gerardt,Mathijs en Luytjen knd.Bruysten Peter Nauwen delen 
goederen van Jan Peter Nauwen hun broer en oom.
A Mathijs kreeg:
-stuk land aan Laarbroeck-land bij de Kapel van Omel 1 Reynder Bruysten Nouwen 2 Jacob 
Willem Hanssenss.-land op de Hooge Loe,in de Vloet,int Swartbroeck,in de Horst enz. 
Moet daaruit jaarl.gelden 24 gld.8 st.
B De knd.Peter Peter Houwen kregen:
-stuk land in den Camp 
-land bij de kapel enz.enz.
Belast met jaarl.24 gld.8 st.
C De knd.Bruysten Peter Nouwen kregen:-een h u i z i n g ,hof enz.tot Omel 1 erfgen.Peter Nouwen 2 Thonis W il»  
lem Heympkens 3 Aert Jan Deckers 4 de straat.-land bij de kapel,op de Loe,in de Horst,groese in de Vloet enz. 
Belast met 2i gld.8 st.

n
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fol.190 vo,191 20 april 1590
Aert Geldens van Boesschot verpacht aan Jan van Mierlo een ge
lach gelegen aan Voerdeldonck voor de tijd van 4 jaar.Pachtsom is 
8 gld.per jaar.
De pachter zal jaarlijks het huis etc.dekken met stro volgend' 
landsrecht.De huizing wordt aanvaard met half mei eerstk.en het 
land met oogst e.k.bloot van stoppelen enz.
fol.191 20 april 1590
Johanna weduwe Huybert van Roggel maakt haar testament.
Na haar dood gaan haar goederen naar twee zijden. -€
De een helft aan de erfgen.Aerts .... van haar^fftans zijde.
De andere helft aan ..... zusters kinderen,haar neven te weten
aan Derick Bruysten Bullen,aan G .......
fol.191 vo 30 april 1590
Aert Dericxs man en mbr.van Metgen dr.Maes Aert Jacopss.he'eft in 
handen gesteld van Derick Maes voorsr.zoon alzulke pachten en res
ten als zijn vrouw aangestorven zijn van haar vader en dat tot hij 
zijn betaling heeft van een koe die Derick voorsr.met zijn mbr. 
verkocht heeft met zijn zuster voor de som van 30 gld.
fol.191 vo 1 1  juli 1590
Daniel Goert Danielss.verkoopt aan Jan Aert van Diepenbeeck een
rente van 6 gld.uit:
-huis,hof en hofstad op de Dyesdonck 1 .... Prans Janss.van Os 
2 de gemeynt 3 erf .Bartolomeus Peters van ïïerdingen 4 de gemeen 
Koestraat.
Deze rente had Peter Thonis Verheeze volgens brief Asten 19 feb.
1554 eertijds verkocht gehad aan Goerdt Daniels van den Eynde,Da
niels voorsr.vader.
Daniel heeft vertegen op die rente en als deze onderpanden niet 
goed genoeg zijn, stelt hij Daniel aan Jan al zijn goederen tot weer
pand.
fol . 192 22 mei 1590
Thonis Peter Ruylenss.heeft opgedragen aan Anna weduwe Prans
Bruystens enBruysten haar zoon:
-een huis enz.int dorp 1 erfgen.Claes Denen.
Belast met 2 vaten en gld.te gelden.
fol . 192 vo 18 juli 1590
Anthonis Peter Roelofs verkoopt aan Anthonis Ceel Ruylens:
-huis,hof enz.int dorp 1 knd.Peter Jacops 2 Marie Wilbrort Theus 
dr.en Jan haar broer 3 de straat 4 knd.Peter Jacops voorsr.
fol.192 vo 27 aug.1590
Jan Thonis van de Cruys en Henrica zijn zuster verkopen aan Jan
Willems Verrijt:-stuk land tot Omel 2 erfgen.Henricx Aerts van den Eynde 3 erf
gen.Peter Peter Houwen.
fol . 193Aert Geldenss.van Boesschot belooft ....  te betalen aan Jan
Th....  en Henricken zijn zuster de som van 2.. gld.
fol.193 vo §É aug.1590
Wij Willem Peter Belmekers en Thonis Ceel Roelofs borgemeesters en
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f
Derick Tielens,Peter Slaets,cs.schepenen bekennen ontvangen te 
hebben van Ermgart weduwe Henrick Mathijs 75 gld.
V/ij beloven die Ermgart terug te geven over een jaar en haar vrij 
te houden van laeten ook die van het goed dat Goert haar broer 
bezit. Lambert Verrijt vice-secr.
fol.193 vo,194 4 sept.1590
Willem Willems van de Goir,Heylke en Jenneke zijn zusters dr s. 
Willem van de Goir met Peter hun broer verkopen aan Marten Dericx 
-een huis,hof enz,aan den Dijck 1 den Dijck 2 Daniel Ceelen van 
Ayen 3-4 Ceel Marten Scepers cs.
Marten de koper belooft 27 gld.te betalen.Willem,Heylke en Jenne
ke beloven hun broer Peter kosteloos te houden.
fol.194 vo 18 sept.1590
Jan van de Goer heeft opgedragen aan Jacop Willem Hanssenss.een 
cijns van 4 vaten rog,zijn!e de helft van een cijns volgens brief 
d.d.1550.
Jacop belooft aan Jan te betalen 15 gld.tot Lichtmis eerstk.
fol.195 15 okt.1590
Peter Jan Joestens van Hoebraeken verkoopt aan Prans Aert Mich
gielss. een rente van 4 gld.volgens brief 22 mei 1577.
fol.195,195 vo,196
Peter Gevardt ... Deurnen en Jan zijn broer,Peter van den .... 
sterk voor Katharina ... Gerit Gelis en voor alle onmond.knd.en 
erfgen.van Bernard van Duernen en Claes Evardt G.... sterk voor 
Ber. [.. zijn wettige broer ten eenre
en
Wi.... Daniels man van Catharina,Derick Willems voorsr.zoon,Joest
Jans v a n .....man en m b r . Catharina e.n Marie onm.knd van Willems
voorsr.en Willem als vader van .... Derick en Joest hen sterk voor 
de onmondigen ten andere
alle erfgenamen van Bernard van Duernen (kxggSEtxT en Henricxken 
zijn vrouw,delen de aangestorven goederen.
A De erfgen.van Bernard van Deurnen kregen:
-5 malder rog staande tot Someren
-50 gld.staande op obligatie aan Prans Prans Peters en een rente 
van 12 st.1 oort.
B Willem Willem Daniels met de zijnen als erfgen.van Henricxken 
de vrouw kregen:
-een huizing en hof int dorp,op ten Poel 1-2 Michgiel Prans Coo- 
len en Jan Aert Hoeck zoon 3-4 de straat.
-stuk land bij de muelen 1 erfgen.Thomas Mulder 2 de vicarie van 
Asten 3-4 de weg.
-land int dorp neven de vicarie 
-groese bij 't Swart......
Belast met 3 gld.aan Jan van Asten tot Helmond en Jan van Thoeren 
2 vaten rog aan de vicarie en 4 gld.1 oort aan de wederdeelders.
fol.196
V/illem Willem Daniels cs. verkopen aan de erf gen. Bernard van Duer- 
ne een rente van 4 gld.134 st.uit onderpanden van de voorsr.de- 
ling.
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fol.196 vo 5 nov.1590
Bastiaen Vysschers belooft aan Jacob Aerts Verbraeken een jaarl. 
rente van 2 gld. -staande te lossen met 28 gld.- en toekomend Ma
rike dr.Bastiaens voorsr.wettig verwekt bij Yken nat.dr.Hilleke 
weduwe Jans Verrijt.
Jacobs voorsr.gronden blijven daar vrij af.
fol.196 vo,197 8 jan.1591
Jan Jan Joesten verkoopt aan Lambert Henricx schout tot Asten:
-een stuk groese in 't Roet 1 de straat 2 Joest Anthonis Mennen 
cs. 3 erfgen.Aert Verschuyren 4 de vicarie van Asten cs.
fol.197 13 jan.1591
Derick Tielens mede-schepen en man van Emgardt verkoopt aan Jacop 
.... van de Cruys een rente van 7 gld.volgens brief Den Bosch 
31 jan.1498,uit onderpanden te Asten.
fol.197 vo
Jacop de koper belooft te betalen aan Derick tot Pasen 25 gld., 
nog 25 gld.op St.Jan Baptistdag eerstkomend,nog 25 gld.tot Aller- 
heiligendag e.k.en nog 25 gld.tot Pasen over een jaar.
fol.198 5 maart 1591
Jacob Aert Verbraeken verkoopt aan Jan Lamberts vorster tot Asten:
-stuk land aan de Roetsse straat.
fol. 198
Joestgen vrouw van de koper voorsr.belooft te betalen tot Aller
heiligen e.k.26 gld.en die te betalen op die dag aan Jacob van 
Ayen zodat Jacob daaraf ontlast bl5jft;dat beloopt tot elke lopen
se 26 gld.
fol. 198 vo 1 1 maart 1591
Jan Mercelis Daniels verkoopt aan Henrick Joachim Scalvogels: 
-stuk groese bij de Stegen 1 erf. Thijs Aert Mathijss. 2 erf gen. An
na Verhoven 3 Joachim Scalvogels 4 Willem Willem Daniels.
fol. 198 vo
Jan Aelbers verkoopt aan Henrick Joachim Scalvogels:
-stuk land,aan den Horrick 1.Willem Belmekers en Thijs Groeten 
2 erfgen.Henrick Lauwreyns Bollen 3 Joost van Huechten 4 de ge
meynt .
fol.199
Peter Henrick Scepers verkoopt aan Jan Mercelis Daniels:
-een half stuk beempt in de Haseldonck.
fol. 199 30 maart 1591
Jan Willems Verrijt scheldt Aert Geldens voorsr. -zie fol. 188-
kwijt van een koop van een erfenis.
Deze erfenis had Jan Willems voorsr.eertijds gekocht van de erf
gen. Aert die Cort.
fol.199 vo 1 april 1591
Dericxlcen,Frensken, en Lijske dochters Prans Dirck Porters hebben 
opgedragen aan Gelis Jan Joesten hun deel van twee stukken land



achter de kerk,hen verstorven van Jan Joesten hun grootvader en 
dat voor de som van 14 gld.tot behoef van Jenne de moeder om 
Prenske de dr.voorsr.daarmede op te voeden,met conditie dat de 
voorsr.drs.samen dat altijd mogen loasen als het hen belieft met
14 gld.of elk hun deel met 4i gld.3 st.1 oort.
N.B.Hier rekent men 3 oort=1 stuiver.
fol.199 vo
Jacob Aerts Verbraeken verkoopt aan Cornelis Jan Smeets en Derick 
Derick Duyssen soen:
-stuk beempt in 't Lielder.
fol.200A 20 april 1591
Prank Gevardt Schepers verkoopt aan Jan Henrick Corneliss.:
-een huis,hof enz.in 't dorp.
Belast met 2 vaten rog aan de pastoor en de koster van Asten.
fol . 200 3 juli 1591
Evert Jacop Dericx met Elisabeth de weduwe van Jacops voorsr., 
verkopen aan Peter Slaets al hun deel dat Evert heeft tot de goe
deren van zijn vader en Elisabeth die ook haar gerechtigheid daar 
in heeft zoals huis,hof enz.
Peter de koper belooft te betalen op St.Jacop 12 gld. 10 st.en 
nog 12 gld.10 st.tot Lichtmis.
fol . 200 vo , 2 0 1 27 april 1591
Jr.Willem van Boshuysen verkoopt aan Henrick Anthonis Mennen een 
rente van 4 mud en 8 vaten rog uit zijn deel van de tienden hem 
verstorven van zijn ouders en gelegen te Asten.
Mag lossen met 53 gld.
fol.201 12 sept.1591
Jan Jan Joesten Ysbouts verkoopt aan Peter Henrick Scepers als
mbr.van de 3 knd.van Thonis Marten Ceelenss.te w e t e n ...... Ys-
bouden en Henricken tot behoef van die kinderen,een rente van 18 
gld.15 st.uit:
-huis,hof,aan genen Bosch.
In marge:
Mathijs Prans Thijss.man van Hilleke bekent dat Jan Jan Joetsen 
voorsr.deze rente van 18 gld . 15 st.heeft gelost d.d.1606.^
fol.201 vo,202
Philip Jan Philips en Joest Anthonis Mennen als mbrs.der kinderen 
van Bruysten Aert Philips te weten Aert,Claes en Merike,verkopen 
aan Jan Jan Joesten Ysbouts een rente van 6 gld.uit onderpanden 
te Asten volgens brief uit 1570.
Jan Jan Joesten belooft aan H.... Stricken 80 gld.te betalen.
fol.202 10 okt....
Jan Joest de Mulderss.verkoopt aan Jr.Lodewijck van Braekel en 
Juffr.Catharina Tempers een rente van ...gld.10 st.
fol. 203 22 aug.1591
Anthonis Jan Lucas man van Mechtelt e n .... Franss.zelf en voor
flferie zijn zuster,hebben opgedragen aan Maes Peter van Reest:
-stuk land op den Bruystenman en groot twee lopense min 5 roeyen
1 Derick van Hueehten 2 Peter Scepers.
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fol.203
Philip Gerardt Lucas belooft te betalen aan de erfgen.Derick .... Dries een cijns van 6 gld.
fol.203 vo 15 nov.1591
Jen Jan Joppen verkoopt aan Wouter Janss.:
-stuk land van een half lopense,het Noetgen 1 Henrick Verasdonk
2 de vicarie 3 de kerkpad 4 de weg.
fol.203 vo 28 juli ....
Peter Goert Sanders man van Jenne,Peter Franssen man van Anne en 
Lenardt Philipssoen van Boesschot en Peter Goerts en Peter Frans
sen voor Jenne weduwe Philips van Boesschot hebben opgedragen aan 
Jacob van de Cruys en zijn knd.alzulke erfenis als Jacob in ge
bruik heeft en gekomen van Philipss.van de Boesschot hun vader.
fol.204 is blanco.
fol.205 23 okt.1591
Derick Thonis Witten zoon belooft te betalen aan Thonis Slaets
tot Kerstmi8 e.k.4 gld.
Peter Verkenen als h.geestmeester in zijn tijd,heeft verkocht al- 
zulke goederen als Joachim Bullen in zijn testament aan de h. 
geest van Asten had gelegateerd en gemaakt en dat Jan Jan Mennen 
met Engel zijn vrouw blijkende accoord daarvoor gemaakt 24 nov. 1582 
voor Mr.Frans van Ruth vicarie van Asten gepasseerd en bij de zel
ve ge schreven, verklaart Peter Verkenen dat hij met Huybert THyss., 
nu overleden,heeft mede verkocht......
fol.205 vo 29 okt.1591
Peter Belmekers en Thomas Mulderss.provisoren tafel h.geest,ver
kopen aan Gevardt Corstiaen Smeets:
-een huis,hof enz.in den Brand.
Belast met 2 vaten rog aan de h.geestmrs.voorsr.en nog het 1/6 
deel van 31 st. jaarl.en de cijns van de grond en 3 eycken hout er.
fol.206 29 okt.1591
Peter Henrick Sceperss.verkoopt aan Marten Maes:
-stuk land int dorp 1 Henrick Jan Deckers 2 de h.geest van Asten» 
fol.206
Gielis Jan Tielens verkoopt aan Marten Maes:
-stuk land omtrent die muelen 1 Jan Peters van den Eynde 2-3-4 è 
de gemeynt.
fol.206 vo
Cornelia weduwe Jan Tielens verkoopt aan Marten Maes:
-stuk land,aan de Samelsse hegge 1 Henrick Jan Deckers 2 Heer 
van Asten es. 3 Gerardt Scepers 4 de weg.
fol.207 21 nov.1591Peter Joest Wagemekers verkoopt aan Michiel Frans Colen:
-stuk land,den Endenpoel bij 't dorp 1 St.Agatha-altaar 2 St.Ea- 
tharina-altaar 3 de weg 4 Heer van Asten.
fol.207Peter voorn.verkoopt aan Heer Henrick zijn wettige broer:
-een kempken.
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fol.207 vo
Gelis Jan Tielens verloopt aan Gerardt zijn wettige broer:
-stuk groese int Roet 1 Henrick Jan Deckers 2 erfgen.Aert Derick 
Ceelen 3 de straat 4 de Snijderscamp.
Gerardt voorn.belooft aan Peter zijn broer 42 gld.te betalen.
fol.208 jan.1603 
Jacob Mercelis en Jan zijn broer en voor Celike Mercelis zijn broe
ders dochter en voor Jan (La..... arss) man van Catharina ......
verkopen:
-een huis - - - - - -  -
Dat Aert van Hoebraeken indertijd gekocht had van Marie weduwe 
Mercelis Jan (Sn)ijders.
fol.208 vo-is blanco-
fol.209 -zwaar beschadigd- 
Voor schepenen in Asten
gekomen ...... Merceliss.
in een gebannen geding
..van Doerne man van Jutken Peters dr.
fol.210,210 vo,211 dec.1591
Ambrosius Mercelis van de Zeylberch verkoopt aan .... Henrick 
Cornelis en .... :
-pacht van 18 lopense rog uit onderpanden volgens brief 24 april 
1411
-een akker tot Omel aan de oude hofstadt 
-stuk land,die Hoeve
-stuk land,den Bocht 1 erfgen.Ceel van Bussel
-stuk land,den Cloet
-stuk beempt,die Eyndelbeempt 3 de Aa
De verkoper had die gronden opgewonnen gehad,brief 8 aug.1584.
fol.211,211 vo,212 12 dec.1591
Cornelia weduwe Jan Tielens verkoopt aan Jan Mathijss.:
-huis,hof int dorp,zoals dat haar na dood van Jan haar zoon was 
aangestorven ....
fol.211 vo,212 12 dec.1591
Jan de koper belooft terstond 25 gld.,50 gld.tot Pasen en ....
fol.212 vo
Lambert Henricx Verhoven en Jan Aelbrechts man van Henricxken 
hebben opgedragen aan Thomas Joest Mulderss.:
-stuk land bij de muelen 1 Thomas de koper 2-3-4 de gemeynt.
fol.212 vo 13 dec.1591
Pauwels Aerts van Herssel verkoopt aan Jan Jan Smeets zijn deel in 
goederen aangestorven van ouders gelegen naast dée hoeve van Hoe
braeken.
fol.213Jan de koper verkoopt aan Pauwel voorn.een rente van 8 gld......
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fol.213 vo 23 dec.1591
Jr.Wouter vam Beeck bekent betaald te zijn door Maes Peters van 
Reest van een mud rog als Jr.Wouter eertijds heffende was uit er
fenis van Lenarts Mercelis Maess.te Asten.
fol.213 vo
Jr.Wouter voorn.bekent voldaan en betaald te zijn van Willem Claes 
van 1 malder rog als Jr.Jan van Beeck voor Jr.Wouter altijd gehe
ven had.
fol.214 dec.1591
Ysbout Aert Emontss.man van Peterke hebben opgedragen aan Aerdt
Pranck Em.... :
-huis,hof enz.in de Schildemeer,dat Peterke opgedragen was door 
Daniel Lambert E... .
Belast met 1 malder rog aan Jen .... Hubert van Roggel enz.»»»» 
fol.214
Peter Henrick Sceperss.verkoopt aan Joest Jan Joesten een rente 
van 7 gld.uit:
-een eeuwssel in 't Roet 
-een huis,hof enz.in 't dorp.
fol.214 vo
Gelis Jan Tielen heeft opgedragen aan Willem Aert Willems:
-stuk land omtrent de muelen 1 Jan Peters van den Eynde 2-3-4 
de gemeynt.
fol.214 vo
(Daniel) Goert Daniels verkoopt aan Miechiel Joestens een rente 
van 6 gld.uit:
-huis enz.aan den Dijck 1 Jan Aerts van Otterdijck 2 Derick Jan...
3 Lambert Jan Peters 4 de gemeynt.
Mag lossen met 100 gld.
fol.215 30 jan.1592
Daniel Goert Daniels verkoopt aan Henrick Aert Be.... een rente
van 3 gld.uit:
-huis enz.op Onstade 1 Mathijs Dericx Groeten 4 Jr.Wouter van Beeck 
-land op Cleyn Braessel.
fol.215 vo 18 feb.1592
....n Jan Willems verkoopt aan Elisabeth Willem .... van Weert:
-huis enz.bij 't dorp....»
fol.216 19 feb.1592
Mathijs H e n r i c k ..... sterk voor Jan zijn .....Henrick Cornelis ook
daar voor .... verkoopt aan Marten Maes:
-stuk erfenis 1 Peter Henrick Scepers 2 Jan ... Cornelis 3 wede 
Goert Willems 4 de straat.
fol.216,216 vo
Op 10 nov.een en ....
zo is afgevraagd den gemeynen .... der kercken op eenen sondach
d a e r ....  is publicatie te doen oft sij Wille., dat Peter Slaets,
Henrick Cornelis ... Beeck ende Jan Henricx hunne ou.... stellen 
souden om te vesten een jaerl.... erffel.rente van 42 car......
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aan Mr.Jacob Henricx van der Pl... wettig man en mbr.van Anneke 
zij. dochter zaliger Mr.Arnts Plemmers.... nagelaten weduwe Mr.
Martens....  voor de een helfft .... voor de andere helfft de
kinderen van ... .Mr.Marten van Weremonde en dat .... .... ' sHer- 
togenbosch,welke voorsr.losrente van 42 gld.te lossen staat met 
600 gld.bewezen den voorsr. (ver)coperen bij de weduwe wijlen Jacob
Bax rentmeester van Zijne Koninkl.Majesteit ......
en hebben de voorn.nageburen geloofd hun constituanten kosteloos
en schadeloos te ontheffen van dorpswege van de voorn.rente....
In presentie Mathijs Philips en Peter Belmekers,schepenen.
f0 1 . 2 1 6  vo 10 maart 1592
..ter Peter Cortenss.zelf en .... onm.kinderen Dericken zijn broer
en .... wede.Derick voorn.met Bartolomeus (van W)erdingen haar
mbr.mede gelovende voor de onm.knd.Dericxs voorn.....
bij Anthonia voorsr.hebben opgedragen aan Aerdt ....ss.van Boes
schot :
-een huiske met erf tot Omel 
-stuk land,genen Bosch.
fol.217 17 fe.. 1592 
Joest Ceelens van Bussel man em mbr.Catharina hebben beloofd 100 
gld.te betalen zoals Jan öeelen van Bussel .... zijn vader eertijds 
opgenomen heeft aan Digna .... Goert Michiels en belovend de 
pacht daaraf te betalen ....
fol.217 11 febr.1592
Thijs Peter Mennen,Peter Peter Mennen e n .... van Bottelsoen en
Jan Peter Mennen als toezienders van de onm.knd....... Mennenss.
hebben opgedragen aan Jacob Aerts van de Cruys:
-een hofstadt met twee gebont huizing.... Omel 1 Aerts van ....
2 Thonis Peter Mennenss.
fol.217 vo 13 maart 1592
Jan Jan Dries Bullen en Andries zijn broer verkopen aan Yken Jans
Damen dr.:
-huis,hof enz.aan de Langhe ....  1 Reynder Mathijss. 2 erfgen.Pe
ter Willems Proyen 3 de Loverboschweg 4 de straat.
Belast met 23 st.jaarl.aan de weduwe Jan Verdijsseldonck.
fol.218 8 juni 1592
Joncker Gerardt van Eyck gelovende voor Jr.Goyardt.Jr.Floris en 
Jr.Robbrecht van Eyck,alle wettige zonen van Jr.Roeloffs van Eyck 
verkopen aan Mathijs Aertss.van den Berghe:
-huis,hof enz.in de Stegen 1 erfgen.Peter Gielens van de Cruys
2 de straat 3 de gemeyn waterlaet 4 ..... Scalvogels.
Belast met 6 mud rog als die jaarlijks "utgegouden" zijn geweest, 
-stuk land
-stuk land op de Braeken 2 Daniel Goortss.van Bussel 3 de gemeynt
fol.218 vo 11 sept.1592 
(Lode)wijck Peterss.als man van Heylke dr.wijlen Lenardt sGroeten 
heeft opgedragen aan Daniel Gobbels met zijn kinderen bij zijn eer
ste en tweede huisvrouw verwekt .goederen hem aangestorven van w. 
lenardt en gelegen bij.... wijntmoelen.

93



fol.219 20 maart 1592
Henrick Cornelis van den Eynde mede-schepen,verkoopt aan Ysbout 
Thomaas.van Sceepssel en Prans Mathijs Groetenss.als mbrs.van de 
onbe j .knd. van Jacob Thomass.van Sceepssel verwekt bij Henricxken 
Thomas Henricx dochter en tot behoef van die knd.:
-stuk land te Omel 1 de verkoper 2 wede.Laureyns .... 3 Elisa
beth Ceelen dr.van Bussel 4 de gemeynt.
fol.219,219 vo 29 apr.1592
Aert Aer... ,Willemke zijn vrouw maken hun testament-de langstle
vende.Hun twee knd.zijn Stijntgen en Jenneke.
fol.219 vo 29 apr.
..... n Zeverijnss.van Boesschot man van {Tristina,sterk voor mede-
erfg.... Jan Jan Philips,verkoopt aan Jenneke dr.Gerardt ....s
Mennenss.:
-stuk land,in den ......ecamp 1 de kerk van Asten 2 .... Henrii
Wagemekers 3 Gerardt Scepers .... 4 Thomas Mulders.
fol.219 vo,220 23 juli 1592
..... Gerits,Peter Janss.,Peter Hermans van Gerwen en ....ters 
en Peter Janss.voorn.als mbrs.van de onm.knd.van Simon Teuwens 
en mede voor Denis Teuwens alle ..... van Huybert Denis,verkopen 
aan Goerdt Ceelenss.van Bussel een rente van 3 gld.met de brief 
daaraf welke Huybert eertijds gekocht had van Willem .... sGroe- 
tenss.voor schepenen van Helmond d.d.13 .... 1573.
fol.220,220 vo 25 aug.1592
Scheiding en deling tussen Fr(eneken) Joest Sluyterss.man en mbr. 
van .... en Jan Smeets man en mbr.van Marie van de goederen hen
aangestorven van Elisabeth..... voorsr.en voorts wat in koop ver
kregen hebben tegen hun mede erfgen.
A Prencken voorsr.kreeg:
-een schuur met erfenis daarbij
-stuk land,den Wittenecker 1 hoeve tot (Hoebraeken) 2 erggen. 
Prans Mathijs .... 3 Geeff Verschuyren 
-stuk land 1 hoeve Hoebraeken.
Belast met ......aan Willem Thijs 1£ gld.,aan de kerk van Asten
1£ vat rog,verder 10 vaten rog en de halve cijns van de gronden di 
die Aert van Herssel daar jaarl.uit had te gelden.

B Jan Smeets kreeg:
-huis en schop 1 Pranck ....
verder rondom die hoeve tot Hoebraeken 
-stuk groese aldaar-stuk beempt 1 Jutgen van Hoebraeken 2 Peter Jan Ceelenss. 3 
Maes van Hoeff 4 de Aa.
Belast met 3 gld.aan erfgen.Jan Teuwens
1i gld.aan Willem Thijs, 1Ï vat rog aan de kerk enz.
fol.221 31 aug.1592
Valentijn Se ve rijnss, van Boesschot verkoopt aan Goessen Willem Men
nenss. :
-stuk land op de Lochten.
De koper Goessen voorn.consenteert de verkoper dat hij dat land 
mag lossen met 24 gld.na 5 jaar.
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r
fol.221 ... 1592
Jan die Kemerlinck bekent betaald te zijn van 54 gld.en twee "voe
der clots" die Joest Gelis hem beloofd had te betalen,scheldende 
Peter .... en Willem van Beeck daaraf kwijt.
Jacob Aertss.geeft volmacht aan Ariaen Brouwers tot Helmond d.d.
14 aug.1592.
fol.221 vo 7 okt.1592
.... Aert Emontss.verkoopt aan Jan Ceel Thijss.:
-stuk erfenis,aan de Schildemeer.
Belast met 18 st.aan erfgen.Jan Jacobs,
1 malder rog aan Jen Huyberts.
fol.221 vo 16 okt.1592
(Joost) Thonis Mennenss.en Henrick zijn b r o e r .... mede sterk voer
.... het kind van Gerard hun broer,verklaren betaald te zijn door
P e t e r ..... van wege een hoeve door Peter voorn.van hen gekocht.
Joost en Henrick cs.schelden Peter kwijt.
Verder nog 42 gld. van de zelve koop en .... voor ontvangen een 
paard en een mud rog.
fol.222
Peter Slaets belooft te betalen ..... Reest en Anneke Henricx een
(pacht) van 24 gld.nu tot Asten (merekt) en vastenavond een pacht 
van 24 gld.
fol.222 16 okt.1592
Jan Bruysten Colen en Jen Aerts van .,... te betalen de erfgen.
Aert Michgiels .... dag eerstkomend 25 gld.
en nog tot O.L.Vr.dag eerstkomend een pacht van 25 gld. ...
fol.222 2 nov.1592
Philips Peter Philipss.verkoopt aan Joest Joestens Verlynden:
-een ..... gelegen achter de kerk.
fol.222 vo nov.1592
....  Evert Lamberts met momber verkoopt aan Willem Aert Willemss
een rente van 6 gld.welke Lenart Janss.van Aelst en Pauwel Goerts 
eertijds verkocht hadden aan Merike Heer Dericx dr«van Milheeze 
tot de erfelijkheid,uit onderpanden te Someren volgens brief van
15 maart 154. !
fol.222 vo,223 12 nov.1592
.....  Goert Danielss.verkoopt aan Joest .... Verlynden een rente
van 9 gld. die Derick Ceel Ysermanss.eertijds verkocht had aan de 
erfgen. van Gelis Daniels uit onderpanden te Asten volgens brief 
17 jan.1570.
En Joest Gelis Danielss.had die verkocht gehad aan Wilbrorda we
duwe ....  op .. sept.1580.
fol.223,223 vo 12 nov.1592
Joest Goyardt Danielss.verkoopt aan .... Peter Willemss.:
-huis enz.int dorp.
Joest voorn.verkoopt aan Jan Aert Rutthenss.:
-stuk .... int dorp.
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fol.223 VO 1 3 nov.1592
....  Janss.van den Bogardt verkoopt aan Anthonis Joestenss.
................
-een huis,hof enz. 1 Joest Anthonis (Mennenss.) 2 de straat 3 
Wouter Jans ....
Vrij behalve 3 moerkens grondcijns aan de Heer.
fol.223 vo 1 dec.1592
Joest Goyardt Danielss.verkoopt aan Anthonis Jan Henricxs als 
man van Jenne,mede tot behoef van de knd.nagelaten door Derick 
Peterss.Verheyen die hij wettig verwekte bij Jenne voorn.,een rente 
van 6 gld,uit:
-huizing,hof,hof stad en erfenis daarbij,gelegen aan Vosholen 1 De
rick Jan Peterss. 2 Jan Aerts van Otterdijck 3 de gemeynt 4 erfge- 
Frans Mathijs.
-stuk land,den Hegecker 1 hoeve tot Hoebraeken.
Later bijgeschreven:Anthonis voorn.tutor uxoris bekent.... 3 gld.
gelovende dat kwijt .... Actum 29 dec. 1602.
fol.224
Joost voorn.verkoopt nog a a n .... Mercelis Thijss.een rente van
... uit:
-stuk land aan de Dijck 1 .... Hoeb Verhoeven 2 Ceel Marten Sce
pers 3 .... Goert Daniels 4 Ysbout Ysbout Joesten.
Mag lossen met 50 gld.
fol.224 vo 1 dec.1592
Joest Peterss.Verheyen verkoopt aan Peter Ceel Thijss.al zulke
goederen hem verstorven van zijn ouders.
fol.224,vo,225 23 dec.1592
Er is een neerslag geschied. (Godt betert.)
De aflijvige heet Peter Goert Corneliss.
De misdadiger is Jan van de Cruys.
Er is een accoord gemaakt door de vrienden van beide partijen. 
Onpartijdige arbiters zijn Mr.en Heer Derick van de Zeylberch als 
bedienende die vicarie der kerk van Asten,
Heer Hendrick Joesten,Mr.Adriaen van Creyelt koster tot Asten, 
Valentijn Severijns,Jan Henrick Joesten Mennens.
Deze voorn.keersluyden van beide zijden bepalen oa.dat Jan de mis
dadiger eerstdaags zal geven aan de Minderbroeders tot Weert een 
malder rog om daarvoor H.Missen te doen tot lafenis van de aflij
vige.
Item zal hij nog offeren en stellen een kaars van een pond voor 
het H.Sacrament op Paasdag,verder een wassen kaars persoonlijk dra
gen op Beloken Pasen voor het H.Sacrament.
Item betalen de kosten van de uitvaart.... e n .......
verder zal ontvangen Henrick Reynders getrouwd ......  met Jenne
ke Philips dr. moei van de aflijvige ....
Des gelooft Jacob Jacobss.van de Cruys aan de broeder van de af
lijvige dit alles te betalen enz.

Actum 23 dec.1592 
-N.B.Het bovenstaande is een korte samenvatting van wat er nog te 
lezen was van de zwaar beschadigde tekst.
fol. 226Jan <de misdadiger heeft om vergiffenis gebeden.
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Op 17 sept.15*.Hendrick Repnders consenteert .... Jacobss.van de Cruys Mechtelt 
dr.......die 20 gld.die hij beloofd h a d ......... Jan zijn broer.
fol . 226 vo,en 227 
Actum 15 nov.1595 
Er ia een neerslag geschied.
O e l i s .....Mercelis is de aflijvige en ..... Maessen is de mis
dadiger.
. ...nardt Jan Huybens als man van .... zijn vrouw, nagelaten wedu
we .... moeder van de aflijvige met .... Mercelis zoon,Jan Aert
Vrientss.als man v a n .....scisca zijn vrouw,Frans Janss.......
Moet aan de arme mensen een mud rog uitreiken,aan de arme Minder
broeders tot *eert een malder rog om te bidden voor de ziel van 
de af lijvige, nog een malder rog aan de arme susterkens van Omel 
ook om te bidden,verder zetten een wassen kaars van een pond voor 
het H.Sacrament in kerk van Asten.
een houten kruie drie voeten ....
In presentie van Frans Merceliss.Vrients,Prans Janss.van Brey, 
ende Joeatgen J.... huisvrouw en van wege Jan Maes Danielss.sche
pen en Heer Henrick Joest Wagemekers.
Actum 15 nov.1595.

Hiermee gekomen aan einde van R 66b.
10 mei 1990.

N.B.Correctie van bid.77
fol.163 vo 25 sept.1596
Derick Gerardt Onderlafctss.met Frans Lenartss.van Boesschot,ver
kopen aan Jan Willem Scortenss.:
-een huiske met erfenie aan het dorp.
fol.163 vo,164
Thonis Joost Rommenss.verkoopt aan Claes Jan Bruynenss.:
-een huis en erfenis in 't dorp enz.

N.B. - was overgeslagen op blz. 42, na folio 90 aldaar, 
fol. 90 vo. 28 febr. 1590
Willem voorsr. verkoopt aan de knd. van Thonis Goert Daniels een rente van 
6 gld. met 4 verschenen pachten , deze 6 gld. Is uit een rente van 36 gld. 
die Peter Reijnder Janss. volgens brief 30 dec. 1573, verkocht had aan 
Derick Goert Danielss.
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N.B. Bij fol.40 op bid. 18 was er een gedeelte overgeslagen.De juiste tekst en volgorde moet zijn:
fol.40
Frans Frans Peterss.verkoopt aan Joost Joriss.van Bussel:
-een heytvelt,het beste heytvelt tot Bussel gelegen 1 de ge
meynt 2 Frans Frans Peters 3 Willem van Bussel 4 Jan Aerts van Otterdijck c.s.
fol.40
Joest Joris Danielss.verkoopt aan Frans Frans Peterss.:
-huis,hof met bakhuis en erfenis daarbij,gelegen tot Bussel 
1 Willem van Bussel 2 Geeff Aerts en de verkoper 3 Willem van Bussel 4 de koper.
-een akkerke,den Saethoff 1-2-3 Willem van Bussel 4 de koper, 
-een stuk land en groese aan elkaar gelegen,'t Lanckhout 1 de koper 2-3 Willem van Bussel 4 de koper.
Vrij behalven dat de koper hieruit jaarlijks 4 mud rog heeft te 
betalen,te leveren te Den Bosch,met vier achterstallige pachten
fol.40 vo 30 dec.1586
Joost Joris Danielss.verkoopt aan Joost Goyart Danielss.:
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Namen,voorkomend in de akten.
R 66b

blz.
Aelbers,Jan 88Aelbrechts,Jan (gm.Henricxken) 91Aelst,Lenart Janss van 95Aer(ts),Aert (gm.Willemke)

2 drs. Stijntgen en Jenneke 94Aertss,Aert Dries Hr.(gm.Joanna) 1 1Aerts,Corstiaen (gm.Elisabeth) 78-79Aerts,Gevardt Henrick (gm.Catharina) 61-77Aerts,Henrick (gm.Luytgen)
knd.Aert,Gevardt en Peter (Marike de wede.) 61

Aerts,Henrick Dries Hr.(gm.Catharina Joest Willems) 73Aertss,Jacob 5-8
Aerts, Mathijs 79Aertss,Mercelis 67-74Aerts,Peter Henrick (Marie de wede.)

dr.Luytgen 51Aerts,Thonis,wede. v. 23Affteröosch,Derick Janss van(gm.Mechtelt) 73Altaren-Asten 2-4-17--63-67-77-90
Altaar-Deurne 69Ambrosius,Basteaan 58
Amstel,Hendrick Peters van -gelaesmaker- 43
Andries,Elisabeth dr.Geeff 1 1
Ansems,Jan(gm.Merike dr.Pauwel Dericx) 71
Ansemss,Thonis Jan 66
Asten uit Helmont,Mr.Henrick van 16
Asten tot Helmont,Jan van 87
Asten,Jan van,erfgen.v. 67
Ayen,Jacob Ceelenss van 22-64-66-88
Ayen,Jan Mercelis van(gm.Catharina dr.Lamb.Verrijt)

1 knd.Luytgen 22
Ayen,Marcelis van 76
Ayen,Marcel van (Maria de wede.)

knd.Jan,Jacob,Frans,Mercelis,Catharina en Margriet 7-16

Baerloo,Joost Frans van 68
Baetenss,Lieven Henricx H
Bakermans,Jan Henrick (gm.Catharina) 81
Bax,Jacob,wede.v. -rentmr.te Den Bosch 93
Beeck,Heyn (Emke de wede.) 70
Beeek,Jr.Jan van 92 
Beeck,Willem Claes van -schepen-

(gm.Jenneke Janss Verrijt) 2-10-40-49-54-78-95
J3eeck,Jr.Wouter van 72-74-75-92
Behelp,Jan 69
Belens,Mathijs Jan 64 Belmekers,Peter(gm.Lij8ke:wed.Dericx Gerartsa v.Schijndel) 76
Belmekers,Willem Peter 64-76
Belmekers,Willem(gm..... dr.Jacob Verrijt) 52
Berchdijck, Mr J J andrvHeilke(gm.Peter van Bercheyck) 54
. Bercheyck,Peter van (gm.Heilke) 54
*-Beerdunck,Gerrit von 48



Berckel,Rutgen (Joesten)van 
Berekenbosch tot Weert,Bartel in den -cv- 
Berckers,Aert,erfgen.v.
Berckers,Jacob Aert 
Bercker.Jan die
Berckers,Willem (Marie wede.v.)

knd.Aert en Willemke 
Berckvenne,Hester Jans dr.van den 
Berghe,Aert Mathijss van den 
Bergh,Prans Janss van den (Margriet wede.v.)
Berghe.Henrick Aerts van den (gm.Mechtelt)
Berghe,Mathijs Aerts van den 
Berghe.Philip van den (met knd.)
Berge,Thijs Hr.Ardts van den 
Berghe,Willem Jan Pransse van den

en Heylke dr.Jan Pransse v.d
Berten,Dries Heyn 
Best,knd.Goessens van 
Beven,Henrick Aert 
Beverss,Henrick Aert
Boesschot,Aert Geldens van(gm.Elsbena)
Boeeschot,Agnes van 
Boesschot,Prans Lenarts van 
Boesschot,Geldoff van,erfgen.v.
Boesschot,Goort Geldenss van
Boesschot,Margriet dr.Lenart van(gm.Jan Pransse Lemmens) 
Boesschot,Pauwele Thonis van 
Boesschot,Philips van (Jenne wede.v.)

knd.Jenne (gin. Peter Goert Sanders)
Anne (gm.Peter Pranssen) en Lenardt 

Boesschot, Severijns van
knd.Valentijn en Anthonis

11-53-81-85
23
4
6-40

blz.

64
16
6

60-62-7478
43-93
5-19
43

60-62-74
53
44 
69 
71

75-85-86-93
20
77-97 
78 
14 62 
65

90
75

Boesschot,Valentijn Severijns van(gm.Cristina)3-6-7-22-43-57-67-94
Bogardt,.....Janss van den 96
Bogardt,Wilbrort(gm.Aleidis dr.Huyb v.Roggel)

zoonsCornelis 40 
Bollair,Jan van den

dr.:Jenneke(wede.Jan Maes Robben) 63 
Bollair,Jan van den(Anna dr.Jan Lemens)

zn.sJan 72 
Bollair,Jan Janss van den 
Bollenss,Derick Bruysten
Bollen,Henrick Peeter 9
Bollen,Marie 42 
Borgemeesters Asten( 1582-1597) 9-11-49-53-63-72-81- 84-86
Boshuysen,Jr.Willem van 89
Braekel,Jr.Lodewijk v.(gm.Joffr.Catharina Tampers) 49-50-89
Brederode,Joffr.Anna en Adriana 18
Brederode,Joffr.Catharina van (Vrouwe v.Asten) 72
Brederode,Hr.Maximiliaan 72
Brederode,Hr.Walraven van 18
Breughel,Daniel van 77
Brey,Aert Aerts van(Jen wede.v.) 58
Brey,Aert Peter van en Joost Peter van 48
Brey,Prans Aerts van,knd.v. 20



blz.
Brey,Prans Jans van en Marie Jans van 5-19-77-97Brey,Gerardt Wilbrorts Hr.van -pr- 
Brey,Heer Henrick van -vicaris Asten- 13-57-58-84

12
Brey,Jan en Hendrick en Philip Henricx van 7Brey,Jan van knd.:Jan,Joest,Ysbout,Prans,Aert,Willem,

MetjenCgm. Jan Jan Eve....), Joestgen,
Anna(gm.Ceel Heesmans) enElisabeth 84

Brey tot Liessel,Jan van 74Brey,Joest Aerts van (met broers en zusters) 5-19Brey,Margriet Claes van(gm.Jan Danielss) 57Brey,Peter Aerts van 5-8-19-21Broechoven,Mr.Henrick van 44Brouwers,Gerardt 19Bruynenss,Claes Jan 77-37
22Bruynenss,Jan Henricx

Bruysten,Derick 44Bruysten,Prans,(Anna wede.v.) 
zn:Bruysten 86

Bruystens,Philip(em.Anna Thijs Groeten
dr.Anna(gm.Derick Mathijs Mulderss) 3-4Bullen,Dirck Bruysten 86Bullen,Jan Jan Dries en Andries Jan Jan 42-93Bullen,Joachim 90

Bullenss,Dries Jan 42
Bussel,Anthonis van

knd.:Jan,Aert en Heylke 7 1-80-
Bussel,Ceel van

knd.Joost,Gelis en Goyart 80-81-94Bussel,Daniel Goerts van 11
Bussel,Jan Ceelen(of Marcelis) van 8-59-93Bussel,Joost Ceelen(gm.Catharina) 93Bussel,Joest Goertss en Ysbout Goerts van 14-17Bussel,Joest Goris van(wedr.Anna dr.Prans van Helmont) 1
Bussel,Joost Joris van 6-18-19 -
Bussel,Ysbout Goerts van,de onmond.knd.v. 17
Bussel,Willem van 10
Bynderen,het convent van 16-23



blz.
Camp,Thomas Janss van de(gm.Oda Rolandts van "Weerde) 65-82
Canters,Thonis Henricx 78
Ceelenss,Derick Aert Peter en Andries Aert Peter 57
Ceelen,Marten (Joestgen wede.v.) 18
Ceelen,Pauwels,erfgen.v. 72 
Ceelen,Pauwel (gm.Merike)

dr.:Henricxken(gm.Jan Henrick Coenrliss) 43
Seelen.Peter 48 
(Celen),Peter

knd.Reyneke,Merike en Anneke 75 
Ceelenss,Thonis Marten(gm.Marike dr.Gerardt Jacobs)

knd.Ysboud,Henrick,Jan en Hilleke 22-64-89
Claessen,Daniel 66
Claess,Derick Jan 2
Claessen van Louven,Hendrik 76
Claessen,Jan(gm.Catharina 64
Claess,Joirden 2
Claes tot Gerwen,Peterke 4 
Claes,Willem 
Colen,Bruysten,erfgen.v.
Coolen,Daniel 1-46
Colen,Everard en Peter 54 
Colen,Prans(gm.Marike dr.Huyb van Roggel de wede.)

knd.Michiel,Daniel en Barbara 12-15-16-17-40-50
Colen,Jan,erfgen.v.
Colen,Jan Bruysten 95
Colen,Jan Hendrick(gm.Maria dr.Henrick Jacobs) 7-11.-50 
Colen,Michiel Prans (gm. Catharina) -schepen- 15—41 —42—45—56—72—82-90
Colen,Willem ^an 7
Comanse,Henric£ Goort 71 
Coninck,Henrick die 

zn.Peter
Copis,Willem 79
Coppen,Heyl Prans (Heylwich,wede.v.) 44
Cornelis,Aerdt Henrick 42
Cornelis,.... Henrick 91
Cornelis,Hendrick 79 
Cornelis,Jan Henrick(gm.Henricxken dr.Pauwel Ceelejfc) 45-48-49-89
Corneliss,Joris Derick 22-57
Cornelis,Lambert en Henrick 18
Cornelis,Mathijs, erfgen. v. 51Cornelis van de .... ,Mercelis(met Margriet zijn nat.dr.) 85
Cornelis van de .... .Wilbrort
Cornelis van de .... .Willem -3 broers-
Corneliss,Mercelis Willem
Corneliss,Peter Goert g-
Corstens,Peter en Dirck 93 
Cor s t iaens, Peter (gm. Yda dr.Mercelis Sanss Verrijt)
Cort.Aert die,erfgen.v.
Cortenss,Dirck (Anthonia wede.v.)Couenhoven,Luvina van -Vrouwe tot Nuenen- 5 
Creyelt,Mr.Adriaen van -koster tot Asten- 
Cruys,Aert van de
Cruys,Prans Dericx van de '



blz.
Cruys,Frans Michiels van de (gm.Marike Hendrick Stricken)

(2 gm.Catharina Peter Verheyen dr.) 12-58 Cruys,Gielens van de,erfgen.v. 10
Cruys,Gielens van de

knd.Jan,Peter,Aleydis(gm.Mathijs Prans Peters)
en Catharina(gm.Joost Prans van Helmont) 75Cruys,Jacob .... van de

Cruys,Jacob van de en de knd. 62-90
Cruys,Jacob van de en Jan van de 97
Cruys,Jacob Aerts van de 57—93
Cruys,Jacob Jacobs van de(gm.Heylke) 2 1-44-65-96
Cruys,Jan van de,erfgen.v. 4-96
Cruys,Jan Aerts van de(gm.Luytgen dr.Bruysten Peter Nauwen) 69

70-71-78
Cruys,^an Gielens van de 75
Cruys,Jan Thonis van de en Henrica Thonis van de 86
Cruys,^athljs Janss van de 18-58-67-74
Cruys,Peter Gielens van de(gm.Marie) 12-65-75
Cruys,Willem Dericxzn.van de (gm.Marie) 10
Cuenen,Anthonia 66
Custerss,Thonis Jan,knd.v. 67
C..len.Laureyns Peter Jan

Da eins, Mr. Peter 
Damen,Goert
Damen,Jans (Yken dr.van) 93
Damen,Yken dr.v.Jacob £2
Daniels,Daniel Goert
Daniels,Baniel Mercelis (gm.Marike) i I
Daniels,Derick Goyardt 3/
Danielss,Prans GoertDaniels,Frans Goyardt en Joost Goyardt en Willem Goyardt 4^ 
Daniels,Gelis,erfgen.v.
Daniels,...... Goert ?
Daniels,Goert (Wilbrorda wede.v.) 51-68
Danielss,Goyardt M e r c e l i s  
Danielss,Jan(gm.Margriet Claes van Brey) 57
Daniels tot Gerwen,Jan 
Daniels,Jan Maes -schepen- 97

88Daniels,Jan Mercelis 44-55
Daniels,Jan Mercelis (gm.Jenne) 55-56 
Danielss,Jan Mercelis en Daniel Mercelis
Danielss,Joest Gelis 46
Daniels,Joest Goris 1Daniels,Joost Goris (wedr.Anna v.Helmont) 17
Daniels,Joest Goyardt en Daniel Goyaert ,7-72-95-96-90Daniels,Joest Goyardt 17-18-19 - W  42
Daniels den jongen,Joost Goyardt _ q-18-19-21
Danielss,Joest Joris 43 „9S 
Danielss,Willem
Daniels,Willem (gm.Catharina) ïMnria 87knd.: Dirck, Catharina (gm. Joest Jans ...... ax
Danielss,'Willem Goert



blz .
Danielss,Willem Willem(gm.Catharina dr.Dierck v.V/eerdt) 54Danielss,Wouter (gm.Marie) 84Deckers,Aerdt Jan 41-■56Deckers,Henrick Jan 56Denenss,Henrick Prans 67Deni s,Huybert,knd.v . 51-■94Dericx,Aerdt 41Dericxs,Aert(gm.Metgen dr.Maes Aert Jacops) 86
Dericxss,Derick Peter ( Peterke) 54Dericx,Evert Jacop 10-■89
Dericx,Prans (gm.Jenneke) 
Dericx,Gevard Jan 79

2
Dericx,Jacop (Elisabeth wede.v.)

zn.:Evert 89
Dericx van Lyssel,Jan 70
Dericxss,Marten (gm.Johanna of Jenne) 7-63--74
Dericx,Marten (gm.Yda) 5
Dericx,Mart en 87
Dericx,Pauwels(gm.Anneke dr.Derick Thijs)

drs.Merike(gm.Jan Ansems)
Yda(gm.Wouter Derick Wouters) 71

Dericx,Thonis Aert,wede.v. 23
Deynen,Joest 42
Deurne,Jr.Hendrick van 76
Deurnen,Peter Gevardt en Jan Gevardt van 87
Deursen,Aert Michiels van 58
Deursen,Marie nat.dr.Bartholomeus van(gm.) 84
Diepenbeeck,Jan Aert (2 knd.) 54--86
Diesdonck,Willemke dr.Anthonis van,erfgen.v. 19--20
Dircx,Marten -schepen- 45
Doenssen,Aert Henrick 42
Doenssen,Jan Henrick 42
Doerne,Jr.Hendrick van 77
Doeren,Henrick Aerts van(gm.Jenneke dr.Jan Maess) 63
Dommelen,Hr .Peter van -met Heylgwida zijn moeder- 8
Dorst,Goyart 16
Dries,Derick .... .erfgen.v. 90
Dries,Derick Jan 2-63Driess,Dries Jan 80
Driess,Dries Jan(gm.fiatharina dr.Lenart Groeten) 49--50Dries,Geeff (gm.Geertruyt) 11--23Dries,Gevardt Jan

2 zn.:Maes en Derick 73Dries,Jan (gm.Elisabeth) 41Driess,Jan Jan en Dirck Jan 4-22
Dries,Maes Geeff en Dirck Geeff 22-•41Driess,Thomas of Maes Geeff 58-•70Driess,Thonis Geeff(gm.Elsbena) =Thomas? 5,Duerssen,Aert Francken (gm.Mechtelt) 8

' Duernen,Bernard van (gm.Dircxken),erfgen.v. 87\Duerne,Gerardt van 23Duyssen,Derick Derick 53-89Dyesdonck,Mercelis Willems van(en knd.) 5Dynther,Marten Janss kan 15- 16



blz.
Eemrick,Evert Evertss van 45
Eesden,Aerdt van (gm.Joestgen) 20
Elslo,Beelke dr.Jan (gm.Cornelis Hendricx) 57
Engelen,Prans (cv) 23
Emmens,Mathijs Jan 78-79
Emmeryck,Willem Jacobs van (Elisabeth wede.v.) 56
Emonts,Aert Franck 92
Emonts, .... Aert 95
Emonte tot Meyel,Frans 75
Emonts,Goessen Jan 63
Emonts,Ysbout Aert (gm.Peterke) 92
Everte van Eemrick,Evert 45
Everts,Jan 15-16
Everts tot Gerwen,Jan Evert8 4 
Eyck (Yck),Jr.Roelof van

jnd. Jr. Gerit, Jr. Gort, Jr.Floris
Eyck,Jr.Roelof van (zonen van) 93
Eymbertss,Simon Willem 51 
Eynde,Goert Daniels van de (in 1554)

zn.Daniel Goort Daniels (in 1590)
Eynde,Hendrick Aerts van den 79 
Eynde,Henrick Cornelis van den -schepen af 12 sept. 1595-

7-14-16-50-57-62-77-94
Eynde,Frans Mercelis van den (Elisabeth) 22 
Eynde,Mathijs Marheuss van den 4-68-70-78
Eynde,Thonis Peters van den 82 
Eynde,Willemke dr.Joest Matheussen van de

(Francken),Frans Joosten (gm.Lijske) 81
Francken,Heylke 72
Franssens,Mathijs (gm.)
Franssen,Peter (gm.Anna) 90
Froyens,Peter Jacob

Geldrop,Bartholomeus Hendricx (gm.Elisabeth)
Geldrop,Jan Willems van
Gelis,Daniel $
Gelis,Jan Jan 40
Gelis,Joest 4-40-95
Gerarts,Gerard Dirck (van Schijndel) 76
Gerits,Anthonis 4
Gerits,tot Boeckel,Derick 7
Gerits,Henrick 78
Gerits tot Helmont,Jan 49
Gerits,Jan JanGerits,Jan (bij Arnolda Jan Joris dr.)

Jenneke nat.dr.
Gerits,Jan 45
Gerrits,Jan Jan 43
Gerits tot Gerwen,Jan
Gerits,Jan Thonis 63Gerits,Jenneke (nat.dr.Jan) 79
Geritss,Thonisknd.:Jan,Thonis,Marie,Anna en Jenneke



Gerwen,Daniel van 31
Gerwen,Daniel Joriss van g
Gerwen,Peter Hermans van 94
Gielen,Derick (gm.Elsbena) 2
Gielens,Prans 10Gielenss,Gielen Prans en Anneke Prans 75
Gielens,Henrick Aert 75
Goerts,Aert Peter (Johanna wede.v.) 74
Goertss,Geraeödt Claes 68 
Goerts,Goert Peter (gm.Aelke Gerit Peters dr.)
, en onmond.knd. 5'8-8g

'Goerts,Pauwel 95
Goerts,Willem Goert Lambert en Jan Goert Lambert 82
Goerts,Wijnant Peter (gm.Elisabeth 80 
Goir,Anthonis Joosten van de (Elisabeth Wede.v.)

knd.Derick,Prans,Jan en Joost. 5-7-16-41-66
TGoertss,Jan Gerardt 58-82 
Goir den ouden,Jan Joost van de (gm.Goestgen)

zn.Jan 43
Goir,Jan Janss van de 3-7-87
Goir,Jan Thonis van de (gm.Heylke) 67-68
Goir,Matijs van de 14-40
Goor,Peterke van de 79 
Goir,Willem van de

knd. :Willem,Heylke, Jenneke en Peter 87
Goirle,Willem van 10
Groet,Henrick die 82
Groetenss,Heer Aerdt Mathijs -pr.- 3-4-51 
Groeten,Dirck

dr.:Heylke (gm.Joest Jan Tielen 74
Groeten,Derick 8 
Groeten,Derick

knd.Joest en Mathijs 52 
Groetens,Prans Mathijs en Hr.Aerdt Mathijs 3-4-16-51-94 
Groetenss,Jan Lenart (gm.Margriet )

knd.Jan en Catharinatgm.Dries Jan Driess) 49-50-58-72 
Groeten,Lauwreyns Thijsknd.:Mathijs,Dirck en Aert 3-4-8 
Groeten,Lenart

dr.Heylke(gm.Lodew.Peters) 93 
Groeten,W.Lenart

dr.Heylke(gm.....  van Gemert)
dr. Anna (gm. Anthonis Jan Verrijt) 80

Groeten,Lenart Jan 14 Groet en, Mat hijs (gm.Anna)
knd.Henrick,Willem,Prans,Joest en

Anna(gm.Philip Bruysten) 3-4
Groeten,Philip Willem(gm.dr.Goert Lambers) 84
Groeten,Mathijs Dericx(gm...... dr.Jacob Verrijt) 52
Groetens,Thijs Dericx(Jenneke wede.v.met knd.) 75 
Groetenss,Willem Thijs 1-4-9-19-94 Gubbels,Daniel(gm.Catharina)

knd:Willem,Joest,Ansem,Ermgard,Aleydis en
Mechtelt(gm.Aert Francken van Duersen) 8-58-93Gubbels,Ansem Daniel 58

blz.



blz.
Haerdt (Harde), Jan die (gin. Joost jen wed.Hendrick de ïïit) 16-20 
Handermans,w.Hendrick

drs:Geertruy en Arike 85
sHanenss,Gelden Goerts(met onmond.knd.) 10 
Hanssen,Prans Bruysten(Anna wede.v.)

zn:Bruysten 5-77
Hanssen,Jacop Willem 72-87
Harlemans(Haldermans),Jacob(van Weert) 84-85
Heesackers,Dircjj Jan(gm.Yda dr.Aert Jacobs) 6 
Helmont,Prans van(Catharina wede.v.)

knd:Joost,Jan,Margriet,Marie en w.Anna 1
Helmont,Henrick Gerardt van 40
Helmont,Jan Janss van 15—16 
Helmont,Joost Prans van(Catharina dr.Gielens v.d.Cruys) 75 
Heniss,Claes Jan(wede.v.)
Heniss,Jan Maes 82
Heniss,Joest Jan en Heylke Jan 82
Heniss,Thonis Jan 82 
Henrickx,Anthonis(gm.Elske dr.Willem Thijs)
Henricx,Anthonis Aert 73
Henricx,Jan(gm.Jenneke dr.Jan Willem Snijders) 63-96 
Hendricx,Cornelis(gm.Beelke dr.Jan van Elslo)
Henricxss,Daniel en Mathijs en Jacob (broers)
Hendricx,Dirck

knd:Marten,Bernard en Jan 79
Henricx,Prans 73
Henrickxsoen,Prans Gelis 48 
Henrickss,Gerard Joost ,Henrick Joost en Peter Joost(broers) 1-2
Hendricx,Henrick Herman 66
Hendricxss,Hendrick Joest 56
Henricx,Henrick Joest en Marten Joest(brs.) 81 
Henricx,Henrick Thijs(Ermgardt wede.v.) 7-44-78-81
Henricx,Herman 66
Hendricxss,Jan Corstiaen 51 
Henricx,Jan Jan
Henricx,Joost Jan (met broers en zusters) 56-78-79 
Henricx,Lambert -schout tot Asten-
Henricx,Marten Dirck (met brs.en zusters) 56-78
Henricx,Marten Joest (met brs.en zusters) 57-78
Hendricxss,Philips Willem 56
Henricx,Peter 15 
Henricx,Thomas

dr.Henricxken(gm.Jacob Thoas v.Sceepssel)
Henricxss,Thonis Willem 67 
Henricx,Willem (=van Huechten)

knd:Joost,Jan,Henrick,Philips en
Mechtelt(gm.Joost Peters Verheyen) 78-79-83

Henrickx,Willem (knd.v.) 82-83-84
Henricxss,Wijnant Peter 2
Herkenbosch,Hendrick 85 
Herlaer,Jr.Adriaen van(Geertruy Wijfiet wede.v.)
Hermanss,Derick Mathijs(gm.Anna dr.Philip Bruysten) 3-4-19
Hermanss,Goessen Daniel 3
Hermans,Willem Hans 4-79
Herssel,Pauwel Aerts van 91
Herssel,Peter Henricx van 16



Herssel,Peter Henricx van 16
Hersseljtot Deurne,Willem van 16
Heynen,Ceelken erfgen.v. 23
Heynen,Henrick Daniel(gm.Jutta dr.Jacob v.Otterdijck)
Heynen,Jan Thomas erfgen.v. 73
Heynen,Thonis Aert Dirck (wede.v.) 23
H.Geest van Asten (o.a.provisoren) 4-16-49-53-66-74- 84-90
H.Geest van Helmond 69-70
H.Geest tot Lierop -cv-23 23
Hoeben,Evert(gm.Margreta) 78-79
Hoeben,Marten 70
Hoeberts,Henrick 19 
Hoebraeken,Aert van(ggm.Marike)

knd.Dirck en Geertruy(gm.Derick Jan Peters) 73-91
Hoebraecken,Dries Joestenss van 2
Hoebraecken,Peter Jans van 10
Hoebraeken,Peter Jan Joestens van 87
Hoeck,Jan Aerts van 42
Hoeckss,Jan Aert x 66
Hoeff,Maes van 44
Hoeff,Reynder tot 23
Horevoirts,Joest Joest 10 
Horevoirt,Pauwel(gm.Elisabeth Aerts dr.Vervoirt)

knd:Heylke,Ytgen en Elsbena 2
Houtvens,Jan Willemtgm.Godule) 67-76-82
Hueehten,Dirck van(.... eth wede.v.)

knd.Marten-met broers en zusters- 81
Hueehten,Henrick Joest van 14
Hueehten,(Henri)ck Willem van 81 
Hueehten,Joost van

knd:Hendrick,Marten -en broers en zusters- 81
Hueehten, Joost Willems van (gm. Catharina dr.Mathijs ....) 82
H(uechten),Marten Dericx van -en broers en zusters- 81
Hueehten,Philip Willem van(gm.Henricxken) 44-78-81-79
Hueehten,Willem van -borgemr.- 79 
Hueehten,Willem van

knd:Joest,Henrick,Jan,Philip en
Mechtelt(gm.Joest Peters) 81

Huybens,...nardt Jan 97 
Huybens,Elisabeth dr.Aert
Huybens,Prans Goert 20

/Tïuybert,Henrick (=Verhoeven) 8-9
I Huyberts,Jen 95
l Huyberts,Joest n-Tna'"■Huybenss.Leonardt Jan 49-73-78

blz.

Ideleth,Claudius -schout en rentmr.- 3-72-85



blz.
Jacobs,Aert (gm.Margriet)knd: Gerardt, Thomas, Heylke (gm.Jan Thijs Sanders) 

Yda(gm.Dirck Jan Heesackers)
Catharina(gm.Joest Huyberts v.Roggel)

Jacobs,Anna dr.Peter Jan 
Jacobs,Gerardtdr:Marike(ggm.Anthonis Marten Ceelen)
Jacobs,Gerardt Aert 
Jacobs,Mr.Gerardt Henrick 
Jacobs,Henrick

knd:Mr.Gerardt,Wilbrort,Jan,Ysbout,
en Marie(gm.Jan Henrick Colen)

Jacobs,Henrick-erfgen. v.- 
Jacobs,Henrick Jan-erfgen.v.-
Jacobs,Ida dr.Henrick(wede.v.Jan Peter Nauwens)
Jacobs,Jan-erfgen.v.- 
Jacobs.Jan Henrick

knd.Jan en Henrick 
Jacops,Maes Aert

knd:Metgen(gm.Aert Dericx) en Dirck 
Jacobs,Peter 
Jacobs.Peter

knd:Jan,Mercelis,Henrick,Anneke en 
Catharina(gm.Michiel Prans Colen)

Jacobs,Thoma s(we dr.Pren ske) 
dr:Jenneke 

Jacobs,Thonis Henrick-de knd 
Jacobs,Wilbrort Henrick 
Jacobs,Willem(Elisabeth wede 
Jacobss,Ysbout Henrick(Heylke wede.v.met knd.)
Janss,Aert
Jans,tot Boekel,Goert 
Janss,Goessen(gm.Marie)
Janss,Goeswijn(gm.Marie-eerder wed.Peter Henrick Aerts) 
Jans,tot Gemert,Henrick 
Janss,Jan
Jans,tot Uden,Joerden 
Jans,Peter Reynder 
Janss,Tielen Derick 
Janss,Wouter 
Jansse,Wreyns
Jaspars,tot Helmond,Merike 
Jegers,Aerdt
Joosten,Andries(Anna wede.v.)

knd:Cornelis,Thonis,Geertruy,Willemke en Marie 
Joestens,Anthonis 
Joestens,Anthonis Jan en Anna Jan
Joosten...... . Frans(gm. Lijske)
Joesten,Gielis Jan(zn.van Cornelia)
Joestenss,Gielis Jan en Jan Jan -broers- 
Joesten,Hr.Hendrick 
Joostenss,Henrick Jan 
Joesten,Jan (Marie wede.v.)

knd:Gelis en Jan 
Joesten,Jan(gm.Marie dr.Thijs Groetenss) 

knd:Ida,Thonis,Aleydis en Anna

, v.-
,V.)

6
42
64
20
11

11
63
3-11
17

22-64-95
3-13-42-{§}-

76-86
65

22-58
65 
11

68-69-78
45
3-17
66 
7 
67 
61 
66 
66 
7
42-37 
72 ' 
67-90 
66 
70 

74

13
96
20
81

15-40-88
51
96

68-70-75

51

3-4



Joestenss,Jan Jan
Joesten,Joest Jan 3-7-12-67-71 -88
Joestenss,Joest Jan(gm.Willemke) 20-41-92
Joestenss van Lyssel,Joest Peter en Merike Peter VJoestens,Michiel
Joestenss,Philip Ysbout(gm.Anna) 92
Jonckers,Ida dr.Simon 
Joppen,Jan Jan 
Joris,Arnolda Jan 
Joris,Joost

590
78
66

Kapel tot Liessel fg
Kapel tot Omel 4
Kapittel St.Oedenrode 17-21
Kemerlinck,Jan die 95
Kerk,Asten 3-4-23-76
Kerkmeesters.Asten 49-72-84
Klooster,te Dommelen 10

Lambers, Goert Evert 44-50-53-74-95 
Lambert,Goertknd:Lutgera(gm.......ijs Simons)

.......(gm.Philip Willem Groeten)en Jan 84
Lamberts,Jan(gm.Elisabeth)
Lamberts,Jan(gm.Joestgen) -vorster tot Asten ro
Lamberts,Jan Derick 
Lambertss,Lambert Willem
Lemmens,Jan(gm.Elisabeth) 70driAnna(wede.v.Jan van Borlaer; , ,\Lemmens,Jan Pransse(gm.Margriet dr.Lenart v.Boessch t) ^  

knd:Henrick en Lenardt 19 
Lenarts,Hilleke 77
Lenartss,Mercelis Willem 60
Lenarts,Willem(Heylke wede.v.; 19
Loemans,Thonis Jans 9-14
Loo,Eymbert van
Loyen.Lemmen . _ nnhhen) 63Loyen,Pauwel(gm.Marie dr.Jan 68

L Ö ^ Ï ^ u S g ^ a  dr.Jan Joesten) 12-4^67
Lucas!Anthonis J a n (gm.Mechtelt) 22-54-90
Lucas,Philip Gerardt(gm.Joestge 23-67
Lyeeel,Jr.Henrick tot



T i  \ blz.Maesa,Jan(gm.Elisabeth)
knd. :Pe ter, Jenneke (gm. Henrick Aerts y.Duown’i r-,Maesa,Jan Jan Mercelis ; °3

Maess,Lenart Mercelis ®Maea,Marten , “2
Maeaa,Peter Jan °3-90-92
Maess,Thomas DanielMaes,Willem ||p afe
Martens,Marike dr.Peter 57Martens,Steven 21
Matheus,Aerdt Peter 3 '
Matheuaa,Jan(gm.Luycxken)
Matheuss,Jan Wilbrort(Lonike wede.v.)
Matheuaa,Matheus Henrick(Jen wede.v.)

knd:Luytgen en Leentgen 58
Matheuss,Peter Peter en Aert Peter 10Mathijss, Aert-erf gen. v.- 54
Mathijss,Derick Prans 77
Mathijs,Hr.Aert -pr.- 60-78
Mathijs,Frans 19
Mat hij s, Frans

knd:Dirck,Luytgen(gm.Lambert Jan Peterss)
Catharina(gm.Gevardt Henrick Aerts)
Margriet,Mathijs en w.Maes 77

Mathijs,Henrick -erfgen.v.- 79
Mathijs,Saemgaaê  Hendrick(Ermgart wede.v.)
Mathijss,Henrick Aert(gm.Mechtelt) 44-56-79-81-82
Mathijss, Hu br echt 81
Mathijss,Jan Derick 71
Mathijsen,Jan Fransse en Mechtel Fransse 48
Mathijss,Mathijs Aert -erfgen.v.- 
Mathijss,Mathijs Lauwreyns
Medegaels,Frans 15
Mennen,w Anthonis Jan

znsJacob(Jen wede.v.)
Mennen,Anthonis Jan 80
Mennen,Jees% Anthonis Joest 76-77
Mennen,Gerard ......s

driJenneke 94
Mennen,Goessen Willem 94
Mennen,Henrick Joest . 4- 20-65Mennen,Henrick Thonis,Joest Thonis en Gerard Thonis 89-95
Mennen,Jan Henrick Joest 96
Mennen,Jan Jan(gm.Engel) 16-48-59-90
Mennen,Jan Peter 93
Mennen,Joest Anthonis 5-15-89
Mennen,Joest Anthonis 

z m  Thonis
Mennen,Mathijs Peter 7”93
Mennen,Pauwels Jan -knd.v.- 
Mennen,Peter -erfgen.v.- 
Mennen,Peter Peter



Mercelis,Aert -erfgen.v.- 
Mercelis,Derick Frans 
Mercelis,w.Frans
Mercelis,Gielis .....
Mercelis,Jacob,Jan en Mercelis 
Marcelis,Lenart 
Mercelis,Mercelis Frans 
Mercelis,Thomas Jan 
Mercelis,Willem(Elisabeth wede.v.)
Meyssen,Peter 
Michiels,Claes Jan Aert 
Michgiels,Frans Aert 
Michgielss,Gielen Aert

knd:Elsbena(gm.Thonis Geeff Driess)
Anna(gm.Aert Wreynsen),Marten en Jenneke dr 

Michiels,Goert(gm.Digna)
Michelis,Goert
Michgielss,Goert Henrick -erfgen.v.- 
Michgielss,Henrick Aert,Frans ïïert en Jenneke Aert 
Michgielss,Willem Hendrick 
Mierlo,Jan van
Milheze,Catharina Roeloff dr.
Milheeze,Heer Diricx van 

drsMerike 
Minderbroeders van Weert 
Monnicx, Joff. Cristina(gm. Jr. Jan Wijf let)
Monicx,Jr.Rogier -cr- 
Moosdijk, Jacob Janss van de(Heylke wede.v.) 

zn s J an
Moesdijck,Lambert Janss van de
Mulder,Dericx Joest-met 2 onmond.knd.-
Mulder, Derick Mathijs de (gm. Anna dr.Philip Bruysten)
Mulders,Gelis

knd:Jan,Joest,Reynder en Peter 
Mulders,Gelis Joost

knd:Jan,Peter enReynder 
Mulder,Henrick die 
Mulderss.Jan Gelis
Mulderss,Jan Joest die(Jenneke wede.v.)
Mulders,Jan Thonis en Anthonis Thonis 
Mulder,Joost die

knd:Goossen,Jan en Thomas 
Mulderss,Thomas Joest

51
45
54
97
66-91
1
54 22 
77
555-70
37

blz.

5
93
6356
556
86
5
95
97
55
21

53
15
12
3-4
12

82
2340

1-12-50-52-74-89
2-3

10-

12
12-82-91

Neyssel ten Bossche,Weeshuis van 72
Nouwen,Bruysten Peter(gm.Heylke)knd: J an, Gevardt, Mathijs en Luytgen (gm. Jan Aerts v.d.Cruys;69-70-71-85
Nouwen,Jan Peter 13-53-79
Kouwens,Jan Peters(Ida dr.Henrick Jacobs,wede.v.)
Nouwen,Jan Peter en Bruysten Peter 69
Nouwen,Peterknd:Bruysten,Petr en w.Jan 85
Nouwen,Peter Peterknd :Reynder,Merike, Anneke, Luitgen(gm.Mathijs Verdonschot ;85 
Nouwenss,Peter Peter 1
Nauwenss,Peter Peter -erfgen.v.-



r

Omel,sudterkens van 97
Onderlaetss,Derick Gerart 77.97
Os,Janss van(gm.Maria) 7-53
Os,Jan Willems van 54
Os,Wouter Michielss van(gm.Elske dr,Jan Philips) 15
Otterdijck,Aert Jacobs van en Mercelis Jacobs van 45
Otterdijck,Claes van g
Otterdijck,Goort Janss van(gm.Jenne) 5 7  
Otterdijck,Jacob Aertss van

kndsAert,Mercelis,Thoniske(gm.Ruylen Derick Ruylens)
en Jutta(gm.Henrick Daniel Heynen) 45 

Otterdijck,Jan Aerts van(gm.Marie)
knd:Gevardt,Peter,Hendrick en Johanna 44-59

Otterdijck,Jan Claess van 5
Otterdijck,Peter enHenrick Janss van 40-64
Otterdijck,Peter Janse van 40
Otterdijck,.... Jans van en Jenneke Jans van 80

blz.

Pastoirs tot Someren,Grietgen 17Pecx,Gevardt Jan 17Pecx,Jan en Wilbrort zn.Peter 2--11-60-72--81Pecx,Peter zn.Jan 62Peters,Derick 23Peters,Derick Jan 10
Peters,Derick Jan(gm.Geertruydr.Aert v.Hoebraken) 73Peters,Derick Jan(Margriet wede.v.) 40
Pe...s,Derick Thomas 58
Peters,Prans Prans 8-18-11--87-Peters,Henrick(gm.Jenne) 40
Peters,Hr.Jan 74Peters,Jan 23Peters,Jan(gm.Jenneke) 64
Peters,Joest(gm.Mechtelt dr.Willem v.Hueehten) 81
Peterss,Lambert Jan(gm.Luytgen) 77
Peterss,LodewijckCgm.Heylke dr.Lenart Groeten) 93
Peterss,Mathijs Prans 65
Peterss,Mathijs Frans(gm.Aleydis,eerder wede.Jan Thonis Witten)62
Peters,Peter Ceel 20-48-54--64
Peterss,Peter Prans 68--78
Peters,Peter Henrick(gm.Cristina dr.Andr.Verheese) 64
Peters,Wilbrort Jan (Jenne wede.v.

Jenne gm.Jan Mercelis Daniels) 55-■56
Philips,Bruysten Aert

70-knd:Aert,Claes en Merike ■89
Philips,Jan(gm.Elisabeth van de Water)

dr:Agatha 85
Philips',Jan Jan 
Philips,Jan Philip

45-94
knd :Marce lis, Philip, Pet er, Jan, Lijske en

Elske(gm.Wouter Michielss v.Os) 15Philips,Jan Thijs en Catharina Thijs 82
Philips, Mathijsdr:Catharina(gm.Joost?(of Willem)Henricx v.Huechten)82 -83-Philipss,Peter Jan 74



Philips,Philip Jan 39
Philips,Philip Peter 95 
Plemmers,w.Mr.Arnts (dr.v.)
PI......,Mr. Jacob Henricx van der (gm. Anneke)
Portere,Aert Derick 5-19 
Porters,Prans Dirck(gm.Jenne)

drss Dericxken, Prensken en Lijske 88-89
Poul,Roeloff de(gm.Geertruyt) 45

blz.

Reest,Goert van 62Reest,Thomas(of Maes)Peters van-schepen 8-9- 1 1 -
13-18-50-53-54-60- 62-72-89-92Reynders,Claes 66Reynders,Henrick 96Reynen,Andries 51-54-64-■71-72-76-80Robben,Jan Maes(Jenneke wede.v.sdr.Jan v.Bollair)

dr:Marie(gm.Pauwel Loyen) 1-2-63Roefs,Jan(gm.Peterke dr.Thijs Groetenss) 3-4Roelofss,Antonis Peter 12-16-68Roeloffs van Milheeze,Hr.Derick -pr.- • 44-53Roeloffs,Roelof Jan 40
Roggel,Huybert Joesten van(gm.Jen)

kndsJoost,Marie(wede.v.Prans Coolen) 12-17- 10 001■*ïd"11O1

Aleydis(gm.Wilbrort van de Bogardt) 86
Roggel.Joest Huyberts van(gm.Catharina Aert Jacobs)

drsMarike 6-14-40-64
Rommen,Anthonis Jan(=Mennen) 7-16
Rommenss,Thonis Joost 9-17-57
Roy,Antony -vrouw van- 13
Ruth,Aert Janss van -erfgen.v.- 58-77
Ruth,Mr.Prans -vicarie van Asten- 90
Ruth,Jan Martens van(gm.Marie Corstgen Spee) 8-13-51
Ruthen,Jan(gm.Mechtelt) 66
Rutthenss,Jan Aert 95
-Ruth,Jan Janss van en Elisabeth Janss van

knd.van E.sMetgen en Jenneke 2
Ruylens,Mercelis Anthonis Ceel(gm.Anna dr.Peter Jan Jacobs) 42
Ruy 1 enss,Ruy 1 en Derick(gm.Thoniske dr.Jacob v.Otterdijck) 45
Ruelenss,Thonis Ceel(Ruylens) 56-76-86
Ruylens,Thonis Peter (=Roelofs) 86
Ruelens,Thonis Thonis (Lynke wede.v.) 68

Sande.Jan Aerts van de 9-74 
Sanders,Jan Thijs (gm. Heylke Aert Jacobs)
Sanders,Peter Goert(gm.Jenne)
Scalvogels,Hans 4
Scalvogels.Henrick Joachim 43-75-88
Scalvogels,Jan Joachim(gm.Peterke Gorstgen Spee) 13-51
Scalvogels,Joachim 57 
Sceepssel,Jacob Thomas(gm.Henricxken Thomas Henricx dr.)

onmond.knd. 94
Sceepssel,Ysbout Thomss van 94



Schepen,Emmerik - ^z*
Schepenen,Asten 7-8-9-11-40-43-49-51-53-54-62-68-79 ö£7S“47~48Sceper s, Aert (gm. Anna ) £-öo-81 -84-85
Schepers,Bartholomeus(Enneke wede.v.en knd.) 64
Schepers,PranB Gevardt 68-69
Sceperss,Peter Henrick(gm.Engel) 20-^7 DO 89Scepers,Peter Marten 3 1-08-89-90-92
Scherders,Willem 81
Scortenss,Jan Willem 42
Severijns,Valentijn (v.Boesschot) 77-82-37
Slaets,Jan (3 knd.v.) 3-65-96
Slaets.Jan Jan(gm.Chriatina) 7 .
Slaets,Peter -schepen- 8-aqu.pv qq 15 „Slaets,Peter Jan(ggm.Geertruyt) 1Slaets, Thonis >-40-52-66
Slaets,Willem Peter ?9 
Slecht ss, Mathijs

knd:Lucas en Prans c 1Q c
Sluyter,Claes den I? ” -5
Sluyters,Prencken Joest L.
Smeets,Claes 81
Smeets,Cornelis Jan 57-89
Smeets,Gevardt Corstiaen qq
Smeets,Henrick Jan(gm.Marie) 2
Smeets,Jan(gm.Marie) 94
Smeetss,Jan Claes 54-60
Smeets,Jan Corstgen en Goort Corstgen 62-69
Smets,Jan Prans die(gm.Mechtéldis) H
Smeets,Jan Jan 91
Smeets,Joestgen dr.Goert 54
Smeets,Willem 74
Smeetss,Willem Willem(gm.Luygera) 7
Smeets.van Boekel,Willem Willem 74 
Snenen,Jan
Snijders,Jan Ceel -erfgen.v.-
Snijders,Jan Jan Ceel en Anthonis Jan Ceel 19 
Snijderss,Jan Willem

dr: Jenneke (gm. Anthonis Jan Henricx) 63
Snijder8,Lambert Willem 52-53-74-80-82
Snijders,Mercelia Jan (Marie wede.v.) 91
Someren,rente op 4
Spee,Coratgen(gm.Grietgen Peter Goerts dr.)

knd: Jan, Hendrick, Marie (gm.Jan Martens v.Ruth)
Peterke(gm.Jan Joachim Scalvogels)
en Liengen 8-10-13-60

Sterxael,Joeat Jana van 81-82
Steven,Aerdt 51
Stoffels,Jan 85 Stricken,Henrick Jan

zn:Mr.Thomas -pr.- 61-89Stricken.Jan Hendrick 74 Stricken,Marike Hendrick(gm.Prans Mich.van de Cruys)
Stricken tot Meyel,Mathijs Jan 51Sijmon s alias Oosters, Simon Huybert (gm. Aelke) 9
Simons,.... ijs (gm.Lutgera dr.Goert Lamberts) 34



blz.
Tack,Jr.Peter(gm.Catharina Wijflet) 55
Tampers, Joffr. Catharina (gm. Jr.Lodew. v.Brakel) 49
Teuwens,Simon -onmond.knd.v.- 94 Theuss,Aert Peter 46-53-65-77-80
Theuss,Aert Peter en Anthonis Peter 65 
Theuss,Jan Wilbrort(Lonike wede.v.)

kndsWilbrort,Heylke en Prenske 16-65 
Tielens,Dirck(gm.Ermgardt) -mede-echepen- 1-49-63-71-72-87-88 
Tielens,Gielis Jan en Gerardt Jan 40-90-91-92 
'Tielens,Henrick Bernardt(gm.Jenneke wede.v.Thijs Dericx

sGroetenss) 75Tielen,Jan (Cornelia wede.v.)
knd:Joost,Jan,Peter en Gelis 20-21-43-48-72-73-74-90-91

Tielenss,Jan Joest 67 
Tielen,Joest Jan(gm.Heylke dr.Dirck Groeten)

zniJan 52-74
Tielens,Joest Jan -schepen- 48-54-72
Tielen,Peter -erfgen.v.- 4
Tielenss,Peter Joest(Jen wede.v.) 18-76
Thoeren,Jan van 87 
Thoeren,Jan Aertss van

knd:Aert enz. |
Thomsss,Derick 45-46
Thomas,Pauwels -erfgen.v.- 79
Thonis,Jacob (Jenneke wede.v.) 68
Thonis tot Mierlo,Jan 70
Thijs,Anna dr.Dèriok( en knd.) 15-16 
Thijs,Elisabeth dr.Henrick(gm.Wilbrort Janss Verhagen)
Thijss,Henrick Huybert 56
Thijss,Henrick (Ermgardt wede.v.) 56
Thijss, Huybert 90
Thijss,Jan Ceel 95
Thijss,Jan Derick 3-4-71
Thijss,Jan Henrick -schepen- 2-60-77
Thijss,Jan Maes 11 
Thijss,Lauwreyns (Jenneke wede.v.)-zij hertrouwt-

znjAert 68
Thijs,Lauwreyns Willem 40 
Thijss,Mathijs Prans(gm.Hilleke)
Thijss,Mathijs Willem 71
Thijss,Peter Mercelis 5-96
Thijs,Philip Willem 80-82
Thijs,Willem -erfgen.v.- 79 
Thijs,Willem (Heylke wede.v.)

knd: Thijs, Henrick, Laureyns, Jan, Jen en
Elske(gm.Anthonis Henricx) 60-71

Tilmans van Overweert,Claes 53
Timmerman,Prans 70
Truyens,Henrick Aert(gm.Jenne) 22



Verasdonck,Henrick(gm. Lijske) 77
Verasdonck,Hendrick Antonis 14
Verbeersdonck,Gerardt Peters 16-20-48
Verbeerdonck,Henrick Peters en Gerardt Peters 64
Verboerdonck,Jacob Jacobss 1
Verbeersdonck,Jan Ceelens 40 
Veroyen,Aert Mercelis

drs:Jenneke en Henricxken(gm.Mich.v.d.Zeylberch) 51
Verbraeken,Aert Jacobs 65-82
Verbraeken, ..... Jacobs 80-81
Verbraeken,Jacob Aerts 20-42-44-49-88-89
Verbraeken,Wilbrort 16
Verdonschot ,Mathijs(gm.Luit jen) 85
Verdonschot,Peter Thijs 45
Verdoyenbraeken,Marten Janss 51
Verdysseldonck,Jacob Jacobs 58-71
Verdysseldonck,Mr.Jan(gm.Henrica) 5
Verdysseldonk,Jan (wede.v.) 93
Verdysseldonck,Joest Peters 12-16-45
Verenseldonck,Aert Willem 18
Verenseldonck,Elske dr.Peter 9-10
Verenseldonck,Jan Willems(Heylke wede.v.) 52 
Verenseldonck,Joest Peter

knd:Jan,Willemke,Grietjen,Peterke en Peter 2-12 
Verenseldonck,Peter 'Willem

drs:Elske en Margriet(gm.Willem Goert Danielss) 2
Verhagen,Henrick Thonis 50
Verhagen,Wilbrort(gm.Ida) 6 
Verhagen,Wilbrort Janss(wedr.v.Elisabeth dr.Henrick Thijs) 8 

-onmond.knd.-
Verhaseldonck,Jan Goerts 54
Verhaseldonck,Willem 23
Verheze,Aert 16 
Verhe e se,Andrie s

knd:Henrick,Anneke(gm.Prans Claes)
Cristina(gm.Peter Henrick Peters) 64 

Verheese,Prans Bruystens
zn:Mr.Ambrosius 59

Verheeze,Peter Thonis 86 
Verheyen,Catharina dr.Peters(wede.Prans Mich.v.d.Cruys)
Verheyen,Dirck Peters (Jenne wede.v.)

(nu gm.Anthonis Jan Henricx) 96
Verheyen,Joest Peters 96
Verhoeven,Aerdt Gevardt(gm.Jenne) 17
Verhoeven,Henrick Huyberts 8-76
Verhoven,Lambert Henricx 53-91
Verhoeven,Peter Aerts 10-11
Verhyndert,Aert Lucas 10
Verhyndert,Anthonis Willem 40 
Verkenen,Jan Peters(gm.Sophia)
Verkenen,Peter Aerts 54-67-90
Verlynden,Evert Everts 40
Verlynden,Prans Joest 50
Verlynden,Joost 49Verlynden,Joost(gm.Catharina)

kndso.a.Joost,Prans,Sophia 40
Verlynden,Joost Joost en Frans Joost 40
Verlynden,Joest Joestens 57-65-67-95



Vermeer,Willem -erfgen.v.- C-1 
Verrijt,Aert Philips
Verrijt,op Ruth,Anthonis Jans -de knd.v.- 67-68
Verrijt,Anthonis Janss en Jenneke Janss c!’ 
Verrijt,Anthonis Janss(gm.Anna)

sn:Tielen,Jan en Prans 58-63-71-72-76-80Verrijt ,Henricxken dr.Henrick {q
Verrijt,Jacob Janss c?_7(-
Verrijt,Jan 23 
Verrijt,Jan (Yken dr.Hilleke wede.)
Verrijt,Jan Willem 41-85-86-88
Verrijt,Jan Willems (Margriet wede.v.) 56-67
Verrijt, Joest en (gm. Lijske) 5 

zn:Peter
Verrijt,Joest Mathijs en Prans Mathijs 60
Verrijt, Lambert -vice-secr.- 68-81-87 
Verrijt,Lambert Janss

knd: Jan, Jenneke en Catharina (gm. Jan Mercelis v.Ayen) 22-80
Verrijt,Lambert Janss(gm.Johanna 5-7-19 
Verrijt,Marcelis Janss (Aelke wede.v.)

zn:Goyardt endr.Yda(gm.Peter Corstiaens) 67-68
Verrijt,Mathijs Koesten (met knd.) 1 -5-19
Verrijt,Peter Joestens 8
Verrijt,Reynder Anthonis Janss 63
Verschuyren,Andries Aert Derfcxss en Antonis 66
Verschuyren,Geeff Aerts 44 
Verstraten,Joest Jan

dr:Aelke(gm.Symon Huybert Symons) 9
Vervoirt,Aert Aerts 2 
Vervoirt,Elisabeth Aerts dr.(gm.Pauwel Horevoirt)
Vervoort.Pauwel Janss 17
Verweyden,Bonaventura 40
Vestiens,Jan en Jacob 85
Vestgens,Peter 85 
Vicarie, Asten 17-23-67-68-74-76-87-88-89
Vladeraeken,Joffr.Margriet van -Vrouwe tot Deurne- 
Vogels,Henrick(gm.Johanna,zij hertr.Marten Dericx)

zn:Tielen* 7
Vogels,Henrick Henrick 7-74
Vogels,Tielen Henrick 74
Vrients.Aert -erfgen.v.- 4
Vrientss,Jan Aert 53-97
Vrients,Joest 10 Vysschers,Bastiaen(gm.Yken nat.dr.Hilleke)

.dr.Marike 88
Vysschers,Jan Wilbrort 53

blz.

Wagemekers,Hr.Hendrick Joesten 12-52— 74-97
Wagemekers,Joeat Mercelis 68Wagemekers,Peter Joest en Hr.Henrick Joest 90
Wagemekers,Peter Joest _ s 51Weerde,Oda dr.Roland van(gm.Thomas Janss v.d.Camp) 82 Weerdt,Catharina dr.w.Dierckx van(gm.Willem Daniels)
Weert,Elisabeth.... van 92

I



blz.
Werdingen,Bartholomeus Peters van(gm.Elisabeth)

znsRuth 10-12-35-93
Weremonde,Mr.Marten van 93
Weyden,Hr.Prans van der en Hr.Ambrosius v.è.broers- 10
Weylaerts,Anthonis Marten 64
Willems,Aerdt 53-62
Willems,Jan(Joestgen wede.v.met knd.) 40
Willems,Jan Matheus,Willem Matheus en Anna Matheus 16
Willemss,Jan Peter 67
Willems,Joest

knd:Joost,Mechtelt(gm.Derik Janss v.Affterbosch)
Peter,Catharina(gm.Henrick Dries Hr.Aertss) 73 

'Willems,aen de Dyesdonck,Mercelis -erfgen.v.- 19
I Willemss,Peter Joest 78
: Willems,Willemke dr.Anthonis -erfgen.v.- 5
| Willemss,Willem Aert 52-92-95
| Willems,Willem Lambert en Peter Lambert 82
Willems,Willem Maes(gm.Jenneke) 59
I Willems,Wouter(gm.Yda)
UWillemas,Joost Joest 73
Winckel,Jan van 70
Winckel,Peter Dericx van 69
With,Anthonis de

zn:Henrick en Derick 79
Wit,Hendrick de(Joestjen wede.v.) 16
Witten,Derick Thonis 62-90
sWittens,Jacob Derick 62
Witten,Jan Thonis (Aleydis wede.v.)

dr:Joestgen 62
Wittens,......Jacob ®2
Wouters,Aerdt Jan
Wouters,Aert Jan(gm.Catharina) en Jan Jan 
Wouters,Claes -erfgen.v.- 
Wouters,Derick -erfgen.v.-
Wouters,Jan Sn

knd:Gielis,Aert en Jan ^
Wouters,Jan
Wouters tot Helmond,Jan J.J.
Wouters,van Legemyrde,Jan
Wouters,Wouter Derick(gm.Yda dr.Pauwel Dericx)dr:Jenneke 4- 1 5 - 1 6-71
Wreynssenss,Aert ^Wreynsen,Aert(gm.Anna dr.Gielen Aert Michgielss) 5
Wreynsen,Peter Henrick ^ ■
Wijf let ,Jr. Cornelis van
Wijflet,Jr.Jan(gm.Joffr.Cristina Monnicx) 

knd:Catharina(gm.Jr.Peter Tack)Geertruyt(wede.v.Jr.Adr.v.Herlaer)en Jr.Cornelis 53



Ysbouts,Jan Jan Joesten 22-89
Ysbouts,Jan Joosten -erfgen.v.- £7
Ysbouts,Jan Thomas 02
Ysboutss,Ysbout Joesten 72
Yseren Craen tot Weert,Aert in den 23
Ysermanss,Derick Ceel 95
Ysermans,Willem Jan(gm.Maria,eerder wede.v.Marcel v.Ayen 7-66-67-

76-77

blz.

Zande,Jan Aerts van de(gm.Joestken dr.Gelis Joest Mulderss) 82
Zeylberch,Ambrosius Mercelis van de 78-91
Zeylberch,Hr.Mr.Derick van de -vicarie Asten- 96
Zeylberch,Gevardt Janss van de 73
Zeylberch,Jan Dries v.d.(gm.Elisabeth) -erfgen.v.- 22-23
Zeylberch,Michiel Jan Jan Dries v. d. (gm.Henricxken) 51
Zoenbrief 96-97

N.B. sGroeten zie Groeten 
Thijs zie ook Mathijs





Belendende percelen:de namen der bezitters. 
Alleen familie-namen en/of patroniemen. R66b

blz.
Adams,Rector 2
Aelbers,Jan 11
Aerts,Aert Hendrick 75
Aerts,Gevardt Henrick 14-61 -96
Aerts,Henrick,erfgen.van 69
Aerts,Jan 70
Asten,Heer van 41
Ayen,Aert van 44
Ayen,Daniel Ceel van (ook Deyn) 63-87
Ayen,Willem Celen van 18

Beeck,Jr.Wouter van
Belenss,Mathijs Jan
Belmekers,Willem
Berckers,Jan Philips,erfgen.van
Berckers,Willem Aert
Berghe,Henrick Ardts van den
Berghe,Jan Pranssen van den,erfgen.van
Berghe,Mathijs van den
Berghe,Philips van den,erfgen.van
Boesschot,Beelken dr.Pauwel Thonis van
Boesschot,Geldoff van,erfgen.v.
Boesschot,Thonis van,erfgen.v.
Bollen,Henrick Lauwreyns 
Brederode,Hr.Reynolt van 
Brey,Prans Janss.van 
Brouwers,Gerardt 
Bussel,Aert Janss.van 
Bussel,Ceel van,wede.v.
Bussel,Daniel Goerts van 
Bussel,Elisabeth dr.Ceelen van 
Bussel,Gelis Ceel van 
Bussel,Goert Ceel van 
Bussel,Jan Ceel van 
Bussel,Joost van,de knd.
Bussel,Marcelis van
Bussel,Thonis Janss.van,erfgen.v.
Bussel,Willem van

17'

11-17- 56-92 
6- 1 7 - 1 9 -4 1 - 5 9  

88 
22
69-70
43
49
11
10-65
65 
75
15-75
88
45-49
66 
13 
49

71-81-83-91
-41-43-59-64-93

94
69
66

67-69-80
6-55-738

1
6-14-18-19-76- 98



Ceelen,Aert Derrick,erfgen v blz*Ceelenss,Derick Peter 91
Ceelen,Pauwels 7
Ceelen,Peter 40-67
Ceelenss,Peter Jan 73-74
Colen,Prans,erfgen.v. 55-94Colen,Jan 1-11
Colen.Michiel Prans 5-15-41 
Colen,Peter,erfgen.v.
Colen,Willem -An de wede.-
Coppens, Dirck, erf gen. v. u 'm
Coppens,Henrick Derick sq
Cornelis,Henrick ^-^1-71 
Cort,erfenis Aert die
Cruys,Aert Gieliss.v.d. 71-75
Cruys,Prans Gielenss.v.d.,erfgen.v. 42
Cruys,Gielis v.d.,erfgen.v. 21-45
Cruys,Jacob v.d.,de knd. 75
Cruys,Jacob Jacobs v.d. 21-42
Cruys, Mat hijs v.d. 10-45 
Cruys,Mathijs Janss.v.d.
Cruys,Peter Gielens v.d.
Cruys,Thonis v.d.,erfgen.v. 48
Cuyper,Jan den 42

Damen,Aert 
Damen,Jan 
Daniels,.... Goert 
Daniels,Joest Goert 
Daniels,Willem Goert
Daniels,Willem Willem **
Deckers,Aert Jan 1 o ta qn-Qi
Deckers,Henrick Jan “ 17-41Diepenbeeck, Jan ,
Doirn,Juffr.Elisabeth van 23
Dries,Jan

49Elsenss,Derick Gielen,erfgen.v. 70-81
Everts,Jan Jan 17-20Eyck,Jr.Roeloff van,erfgen.v. 15
Eynde,Prans Mercelis van den 36
Eynde,Henrick Aerts v.d. 71
Eynde,Henrick Cornelis v.d. 90-92 
Eynde,Jan Peters v.d.
Eynde,Matheus v.d. . de knd.Eynde,Willem Willem Daniels v.d.,

|



Froyen,Jan Willems q_10
Froyen,Peter Jacobs 7 1
Froyenss,Peter Willem 42 
Froyenss,Thomas Jacobs.erfeen v
Froyen,Willem,erfgen.v. ’ ‘ 21

93

Fr oy en, Jan blz.

Geret s,Gielen,erfgen.v.
Gerits,Thonis 75
Gerwen,Herman van ,erfgen.v. 1 
Gerwen,Jr.Jan van 
Gielens tot Lyssel.Jan 
Ghielens,Peter
Goerts,Aert Peter Sc
Goerts,Goert Gerardt ci 
Goertss,Jan Gerit
Goyaerdt,Joest co
Goyardts,Willem -|Q
Goir,Joest van de m
Goir,Mathijs van de 61 
Grevenbroeck,Jr.Raes van (juffr.Elis.van Deurne wed.v.) 1 5
Groeten,Derick,erfgen.v. 5
Groeten,Frane Mathijs 7 1
Groeten,Lenarts,erfgen.v. 61 
Groeten,Mathijs Dericx 11-88-92

Hanssens,Jacob Willem 85
Hanssen,Willem 4
Helmont,Frans,erfgen.v. 6-18-76
Helmont,Jan van,erfgen.v. 18-19 
Heniss,Thonis Jan 18-21- 59-63 
Henricx,Peter,erfgen.v.
Henricks,Philip Willem 83 
Henricks,Willem,de knd.
Heympkens,Thonis Willem 
Hoebens,Henrick 
Hoebraeken,Aert van
Hoebraeken,Aert en Jut van 94
Hoebraeken,Jutgen van ^
Hoebraeken,Peter Jan van gy
Hoeck,Jan Aert 49-94
Hoeff,Maes van 42-49Hoef f, (Hof fe),Mathijs van 
Horevoirts,Pauwel8,erfgen.v.
Houtvens,Jan 75Hueehten,Anna van,erfgen.v. 12-89
Heuchten,Dericx van,erfgen.v. 8 1
Hueehten,Henrick Willem van 88 
Hueehten,Joost van 2-4-70-81
Hueehten,Willem van 21 Huybendr.Margriet Thonis



blzJacobs,Geel Peter
Jacops,Gerardt Aert 70-81
Jacobss,Jan Heyn,erfgen.v. 51
Jacobs,Mercelis Peter Jan 17-64
Jacops,Peter,de knd. || 
Jacobs,Peter Ceel
Jans,Wouter a?
Joestens,Gelis Jan T* 
Joesten,Jan Jan fio
Joesten,Ysbout Ysbouts 6-96

Lambers,Frans ir
Lazarus,Jan die 13
Lenarts,Willem,erfgen.v. 8
Lucas, Aert -ja
Lucas,Henrick,wede .v. •j

MaesCsen),Jan 12-42-76
Maes,Marten 56
Martens,Ceel 55
Mathijss,Aert Aert 45-62
Mathijs, Frans, erf gen. v. 94-96
Mathijss, Reynder 1-93
Mathijss, Thijs 59
Mathijss,Thijs Aert 88 
Meliss,Peter Thijs,wede.v.
Mennen,Anthonis,erfgen.v. (1597) 13-80
Mennen.Henrick Jan 71
Mennen,Henrick Joest 20-62-66
Mennen,Jan Jan 41-56
Mennen,Joest Anthonis 88-96
Mennen,Thonis Peter 93
Mennen,Willemke dr.v.Hubert 5-7-67 
Merceliss,Pauwels,erfgen.v.
Mierlo,Peter van ^-21 
Moosdijk,Philips van de
Mulders,Jan Gelis 40
Mulderss,Jan Joest die 71
Mulders,Joost die 52 
Mulder8s,Thoma8 Joest

Nouwenss,Bruysten Peter,erfgen.v. 
Nouwen,Gevardt zn.v.Bruysten Peter 
Nouwen83,Jan Peter,erfgen.v. 
Nouwen,Peter
Nouwen,Peter Peter,erfgen.v. 
Wouwen,Reynder Bruysten



Otterdijck,Gevardt Janss van blz*Otterdijck, Goort van 59
Otterdijck,Jan Aerts van 3—5
Os.... Frans Janss van 6-18-73-92-96-98
Os,Lambert Gerards van 86

1

Peterss,Derick Jan
Peters,Frans Frans , _ „ 41-96 
Peters,Jan JanPeters,Joest 1-6-17-56 
Peters,Lambert Jan 1 7 _iq «  ia 00 
Peters,Mathijs Frans
Peterss,Peter Ceel 20-4 ‘5
Philips,Aert pplfiq
Philips,Peter 1 4 -4 1 - 5 1

Reest,Peter van 13-83
Ruth,Aert van 2
Ruyters,Thonis Ceel 41-58-67

Scalvogels,Joachim 65-88
Soalvogels,Peter Hans 75-76
Sceepssel,Jan van 4
Scepers,Ceel Marten 87-96 
Scheperss,Corst Gevardt
Scepers,Gerardt aq 
Scepers,Peter
Sceperss,Peter Henrick f,
Scepers,Marten,de knd.v. 21-75 
Severijns, Valentijn 13-17-18-41 Slaets,Peter
Sluyters,Frank 3-48-67
Smeetss,Cornelis Jan 51-75
Smeets,Jan Claes 2 
Snijders, Frans, erfgen. v.
Snijders,Jan Ceel 51
Snijders,Jan Willem 50
Snijders,Lambert Willem 20-75
Stevens,Aert 43-75Stricken,Henrick



Tack,Jr.Peter blz.
Theus,Jan Wilbrort 55
Theus,Maria dr.Wilbrort 86
Thijs, Frans 86
Thijss,Henrick,de wede.v. 59
Thijs,Joest,de knd. m
Thijs,Lauwreijns,wede.v.en erfgen.v. II H  
Thijs, Willem, erf gen. v. .c Jjjbff 
Tielen,Derick ?• 1 f Tielen,Jan,erfgen.v.
Tielens,Jan,wede.v. S|
Tielen,Peter,erfgen.v. 2 - 1 2

20

Timmermans, He in *;■»
Truyenss,Hendrick Aert 15

41-61 
76 
14 
3

VeraBdonck,Henrick 67-74-90
Verbeerdonck,Gerardt Peters 63
Verbraeken,Jacob Aerts 21
Verdysseldonck,Jacob,erfgen.v. 9-42 
Verdijsseldonck,Mr.Jan 21-41- 55-59
Verdysseldonck,Peter,erfgen.v. 22-42
Verenseldonck,Élske dr.v.Peter 14
Verenseldonck,Jan Joostenss 11
Verheze,Claes,erfgen.v. 48
Verhoeven,.... Hoeb 96 
Verhoven,Anna
Verhyndert,Aert Lucas,erfgen.v. 12 
Verrijt,Jan Willems 
Verrijt, Lambert 
Verrijt,Neelken
Verrijt,Thoxaiss gf
Verrijt,Thonis Janss 53-76-88
Verschuyren,Aert 19-76
Verschuyren,Derick 6-18-59 
Verschuyren,Geeff Aert
Verschuyren,Geeff 41
Verschuyren,Peter Aerts,erfgen.v. 2-10-44
Vervoirt,Aert Art 60 
Vorster,Jan de

63Wagemekers,Gerardt Joest 94
Wagemekers,..... Henrick 21
Wagemekers,Henrick Joest 86
Werdingen,Bartholomeus Peters van 1 3
Wilberts,Jan 2o”Willem,Aert,erfgen.v. 92
Willems,Goert,wede.v. aj 
Willems,Hendrick
Willems,Jan Peter 11-69
Willems,Thonis 7 i?_?iWinckel,Derick van den Hg

, ... Jan mmWouterss,Gielis JanWreynssen.Wreyns Henric* 63
Ysbouts,Ysbout Mercelis





Toponiemen R 66b

Aay de blz.
Aa, beempt “7-68-69-70-73-78- 81-94
Aa stappen,huis,beempt tot 52Affterbosch,land den 25-30-41
Akker,St.Catharina 37-60
Akker,h.gaest 2
Akker,den Half 66
Alendendael,groesvelt |Appart =5fappart I

Becker,land den 49Beeck,de 1 _5g_64—69
Behelp,huis etc. 8-n-fiq-Rn
Berckenbosch,land mi
Bergelen,groese bij 41
Beveroot,groese die cleyn 55
Beveroot,groese die groete 55
Bocht,land den 91
Boem,huis enz.aan den (1596) 75
Bosch,huis aan genen 69-89 
Bosch,groese aan den 37-56-69-81-83-93
Bosch,groese cleyn Mortel aan den 69
Boschhof,den 70
Bosscherdijck 69-70
Bosscherweg 67-69
Bosschot,een mud tot 16
Braeckwinckel,den Ki
Braessel,land op cleyn 92
Braessel,land op 6-17-19-41-50
Braken,land op die inlqo
Brand,huis enz.in den 32-70
Breemecker,land den 15-61
Broeck,land het 70Brugecker,land den gg
Bruystenman,land op den 23
Bueckelcamp,land den 70
Burgecker,den 21Buskensecker,land den 14 
Bussel,hoeve tot 18-19-26-37- 65-66 Bussel,land etc.tot



Caelbraeck,land die
Calverbeemtgen,groese ’t 23 Camp,den middelsten
Camp,land den hogen 70 
Capelecker,van OmelCloet,land die 76 
Colck,groese den 23-55-83-91 
Cranenbeempt,groese den
Creyengoor,heytvelt het |1
Creyen Goir.groesvelt het ^  ^
Creyenstart ar
Crommenhoeck,land den oq
Cuylecker,den y-rJ‘\

Donck,groese den 21-70
Doncsken,groese het cleyn 70
Duyssenbeempt c«
Duyssencamp,land den 55
Dijck, aan den 6-7-8-18-19-21-27-30-33-44-59-62-

64-72-87-92-96Dijck,groese die Holle aan den 28
Dyesdonck (Diesdonck) huis etc. 9-15-16-22-27-42-68-78-86

Ecker,land aan den Dijck die 31
Eept,huizing enz.tot Omel die 3
Eept,groese die 3-32
Eept,eeuwsel die 26
Eusel,groese het Dijck 70
Eeusel,(Euwsel),op het hoegh 19-64-70-71
Eeuwssel,het 74
Eussel,het calver 23
Eyck,land aan den dicken 69
Ekelhoff,land den 22
Emmencamp,land den 23
Emmen cant,land 1(; ^  UEndenpoelfland den lb-28-5b-90
Erve,land dat nieuwe 23
Esdonck in Gemert,erfenis '
Esecker,land den „c &o
Espe.land die 69
Eyck,landden hoge 69-70Eyck,land aan den dicken 7_g3_91Eyndelbeemden,groese aan de

Galre,erfenis den 
Gerstvelt,land 't 
Grascamp,groese den

69
39
55



Haeck tot Omel,land den bl2i*
Hagelcruys,land bij *t 57
Halfeckers,land in de 2 1 - 7 5
Haseldonck,beempt in de 26-56-7 1 - 8 3  
Haverlant.land 29-57-63-67-88
Haverlandt,den Aabeempt bij het 39-41Heerbaen.de gemeyn 52
Heerstraat 41
Heesackers.land achter de kerk bij de 59Heesecker,den halven 51
Hegecker,land den 63
Hel aan den Dijck,groese de Tq
Henxst ,’land den il
Heusden,land op m  _
Heyllenvelt,groese 23
Hoebraeken,hoeve tot 55-qfi-Qd.Hoeffke,land het half 49 
HeeveylaHd die 2_44_43_4.g_3é-9^Hoefke,beempt 't 33 f
Hoenderbraeck,land die 6-19-76 
Hoeve,land die 2-11-12-18-26-91Hoeve,die half 3
Hoeve te Lierop,die Vorse 20
Hoff te Omel,den ouden 16 .
Hofstadt,die oude 31-36-49-91
Hogencamp,land den 32
Holle aan den ^ijck,groese die 6-28
Hophoff,den 70
Horrick,land aan den 13-32-88 
Horst,in de 61-69-73-74-78-85
Huysecker,land den 39

Kapel van Omel,land bij de 
Kempken,een
Kerkhof,huizing omtrent het 
Kessel,huis,hof en erfenis die 
Kesselcamp,dieKersmeker int Lielder,groese den 
Koestraat,aan de

Laarbroek,het 
Laerstraet,de 
Lanchout,beempt 't 
Langenecker,land den 
Langstraat,de 
Leynsdonck,land op die 
Lilaer,land int . Liellaer,groese int 
Lielder,beempt int 
Lochten.land op die 
Loe,land op die nederste 
Loe,land op die hoge 
Loverbosch,land op 
Loverboschweg

8590
28
59
2315-16

9-75-86

49-61-69-8569-706-9-14-76-38
14-21-58
8-42-65

1380
826-21-27-29-37-45-71-89
61

3-32-61-69-83-85 1-16-25-27-63-69 
d 6-13-93



blz.Merecker,land den 21
Middelgraeff 79
| Molenberch,land aan den ouden 20
Molendijck 1 5
Mortel,groese cleyn 69
Mortel,land in den 70
Muelen,land bij de 17-37-49-71 -75-87-90-51 -92

Nappart,groese in den 71
Happart,groese aan Haseldonck bij den 29
Neerenbeempt,groese den 23
Nerencamp,land den 39
Nieuwe land,het 3
Noetgen,land het 1 - 9 0

.Ollandtjint 76
Ommelse beempt 74
Omel,land enz. 14-15-19-25-26-29-34-35-36-41-43-45-56-57-61

62-68-69-71-72-73-77-81-84- 86-93 
Onstaden,land enz. 5-11-17-18-37-38-41-52-56-64-92
Onstaden,land den Berckenbosch bij 33
Ossencamp,groese den 32-69
Oulandt,groe se in 't 68
Oyversnest, den -bij Quickstraat- 6-39

Pas,land aan den 21-49-50-62
Plomp,beempt in den 1 1
Priesterbosch,land 69

Quickstraat,de 39

Rayecker,land den 
| Rinckvelt,huis enz.aan hetRoet,groese enz.int 2-3-12-15-16-20-21-25-30-33-36-40-48-5866-68-72-88-91-92
j Roetse straat,land aan cb 
Rommencuylen,beempt in de 25
Rosendael,land 't J?
I Rouwenhoff,land den 'j
Rije, land in de








