
Someren R56 begint op 4-4-1518 en eindigt op 20-5-1520. 
 
R56,f.1,dd.??: Overdracht door Jan Wouter Boyens aan Marten Janssen van 
Eckerbroeck, van huis, hof, enz. met erfenis, ul. de kerck, al. den Gijssels 
pat, uf. erfg. Aert Wouters?, af. de waterlaet. Voorwaarde is dat Jan voorz. 
Marten tevreden stelt van 32 peters en met alle schaden en interesten, die 
Marten daarvan zou mogen krijgen. Testes Willem Claes Willem Dijrcx en Goessen 
van Vee. 
 
R56,f.1,dd.4-4-1518: Verkoop door Goert Lenaert Ghielkens aan Heylwyg Goert 
Emmendr.,t.b.v. haar en haar kinderen, van 1 mander rogge erfpacht, uit huis, 
hof, enz. met een camp land gelegen in de Keysestraet, ul. erfg. Jan Cort-
smeets, al. Henrick Deynout Heyselmans, uf. de Kerckwech, af. de Keyserstraet. 
Testes Michiel Sconc? en Marten Peter Maes. 
 
R56,f.1,dd.4-4-1518: Belofte van betaling door Gelden Happen, op hem en op al 
zijn goet aan Joost van Lijeshout, van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit 
huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. Heyn Loyen, al. Hilleke Meus, uf. de 
straet, af. de straet. 
 
R56,f.1r,dd.4-5-1518: Verkoop door Willem Jan Cortsmeets aan Henrick zijn 
broer, van erfgoed hem aangekomen van Jan zijn vader, te weten ¼ van een 
hofstadt met een half huis, gelegen aan de Keyserstraet, ul. de Molenstraet, 
al. Goyaert Lenaerts, uf. de Kerckwech, af. de Keysestraet. Item nog ¼ deel van 
een ecker, ul. Jan Goyens, al. Ercken Peter Maes, uf. de Kerckwech, af. de 
waterlaet. Item nog ¼ van een ecker, ul. Aert Daniel Aerts, al. Daniel van den 
Camp, uf. de Molenberch, af. de Hoghenwech. Item het ¼ deel van een stuk land, 
ul. Jan Happen, al. Tonis Rams?, uf. Jan Verstraten, af. Peter Oems. Item de 
helft van een stuk beemd, ul. erfg. Gherit Sfroyen, al. Willem van Os, uf. 
Henrick Gherits erfg., af. de Aa. De Heerstraet ligt tussen de beemd en de 
ecker. 
Henrick Jan Cortsmeets belooft Willem zijn broer jaarl. te betalen 19 vaten 
rogge min 1 cop en 1 gld. te betalen uit bovengenoemde helft van huis, enz. 
Henrick consenteert zijn broer de los van de rogge pacht voor 30 gld. 
 
R56,f.2r,dd.4-5-1518: Verkoop door Aert Jan Cortsmeets aan Hilleke Jan 
Cortsmeetsdr. zijn zuster, voor haar tocht en haar kinderen voor de erfelijk-
heid, van het goed, dat Willem haar broer aan Henrick zijn broer verkocht 
heeft, uitgenomen dat Aert aan Hilleke voorz. verkoopt de helft van de scuere 
en het huysken en een andere beemd, gelegen in die Wijen, ul. de erfg. Dirck 
Honsnasen, al. erfg. Claes Rentmeester, uf. de Aa, af. de Heerstrate. 
Belofte van betaling door Hilleke Jan Cortsmeets met haar kinderen, aan Aert 
haar broer, 20? vaten rogge min 1 cop en 1 gld. uit een ½ hofstadt, te weten 
scuere en een huysken gelegen aan de Keyserstraet. 
 
R56,f.3,dd.5-4-1518: Overdracht door Gherit die Bruyn aan Jan Aerts van den 
Broeck, van 1 mander rogge erfpacht, welke mander Heer Henrick die Bruyn 
verkregen had van Aert Joerdaens, welke mander men jaarl. geldende is uit een 
huysinge met hofstadt en camp erf gelegen aan de Spoelhoevel, ul. erfg. Peter 
Dirck Kievits, al. Mr. Jan Heermans c.p., uf. en af. de straet. Testes Marten 
Sbruynen en Marten Peter Maes. 
 
R56,f.3,dd.4-4-1518: Verkoop door Henrick Gherit Aerts aan Aert Daniel Weevers, 
van een stuk land gelegen aen den Hoghen wech, ul. Pouwel Brouwers, al. de 



koper, uf. de Tiendwech, af. de Hoghenwech. Item nog 4 vaten rogge te betalen 
uit een stuk land gelegen bij den Clopeynde, geheten den Eyckecker, ul. het 
Godshuys van Postel, al. Dirck Belijen, uf. de Hoghenwech, af. de wech. 
 
R56,f.3r,dd.14-4-1518: Vernadering door Aert Thijs van goed, wat Philips 
Gherits van Helmont gekocht had van Aerts moeder met haar 2 dochters, te weten 
huis en hof gelegen aen den Opstal. 
Aert Thijs draagt over aan Daniel van den Camp, een huis en hof met toebehoren, 
gelegen aen den Opstal. Testes Michiel Sconc en Marten Peter Maes. 
 
R56,f.4,dd.18-5-1518: Quitslag door Mr. Jan de Bruyn Francks. voor Mr. Jan 
Hermans, van 3 mander erfrogge, die Mr. Jan die Bruyn heffende was uit de 
erfenis van Mr. Jan Heermans, te weten uit 4 stukken land en uit een sille 
beemd. 
 
R56,f.4,dd.28-5-1518: Verkoop door Claes Joest [Wijntkens (doorgestreept)] 
Wijnricks aan heer Jan van den Venne, van 1 mander rogge erfpacht, uit huis, 
hof, enz. gelegen aen den Gheetser, ul. Willem van kessel, al. Jan van den 
Geetser, uf. Willem Huyben, af. de straet. de los is 14 peters. Testes Gosen 
van Vee en Dirck Gerits. 
 
R56,f.4r,dd.2-6-1518: Overdracht door Thijs Alaerts alias die Bruyn aan 
Lambrecht Gherit Genen, van een stuk land gelegen aent Slieven, ul. Gerit 
Bruynen, al. Anthonis Hermens, uf. de waterlaet, af. de straet. Thijs voorz. 
had het stuk land in koop verkregen van Gherit Lambrechts. 
 
R56,f.4r,dd.5-6-1518: Overdracht door Aert Danel Aerts, aan Mr. Jan Heermans, 
van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit een stuk land gelegen aen den 
Molenwech, ul. Jan? Jan Peters, al. Thonis en Frans Swager, uf. Dirck Happen, 
af. de Hogenwech. Aert voorz. had de mander rogge in koop verkregen van Goessen 
Janssen van Scoot. Testes Gherit Matheus en Michiel Sconck. 
 
R56,f.5:dd.10-6-1518: Verkoop door Goert Willem Sanders aan Aert Danel Wevers, 
van een stuk land, geheten den Sael, gelegen aent Scoot, ul. Dirck Jacop 
Sconck, al. de koper c.p., uf. de H.Geest van Mierlo, af. de Hogenwech. 
 
R56,f.5,dd.17-6-1518: Overdracht door Henrick Pouwel Roefs aan Simon Claes 
Seelmekers van een stuk land gelegen in de Veltomsecker, ul. Willem van Aelst, 
al. Ruelen van Milheze. Nog een stuk land aldaar gelegen, ul. Deynout van 
Ovelwegen, al. Jan Sanders, uf. de waterlaet, af. Deynout van Ovelwegen. De 
gemeyne wech loopt tussen beide stukken land. Los en vrij, uitgenomen 10 vaten 
rogge erfelijk en 3 blanc thijns in het boek van Helmont. Testes Gerit Matheus 
en Marten Peter Maes. 
 
R56,f.5,dd.17-6-1518: Overdracht door Simon Claes Zeelmekers aan Henrick Pouwel 
Roefs, van 9 vaten rogge erfpacht, die men jaarl. geldende is uit huis, hof, 
enz., ul. Lenaert Ghielkens, al. erfg. Dirck Peter Dirck Kievits, uf. Lenaert 
Ghielkens, af. de straet. 
 
R56,f.5r,dd.7-6-1518: Overdracht door Willem Henricks van Aelst als m&m van 
Janne en Pouwel Roefs als m&m Catline, beiden dochters van Goert van Vaerloo, 
aan Henrick Pouwel Roefs, van goed, have en erve, hen aangekomen van Leenaert 
Goerts van Vaerloo, ook zoon van Goert van Vaerlo. Testes Gherit Matheus en 
Marten Peter Maes. 



 
R56,f.5r,dd.15-3-1518: Overdracht door Henrick van Eckerbroeck aan Sander 
Lambrecht Genen, van een beemd, gelegen aent Romsel, ul. Jan van Aelst en zijn 
erfg., al. Dirck Jan Lijntkens, uf. het Goetshuys van Postel, af. de gemeyn 
Heystraet. Testes Gherit Matheus en Dirck Gerits. 
 
R56,f.6,dd.13-8-1518: Overdracht door Mechteld Henrick Danielsdr. aan Aert 
Peter Maes, van goed, have en erve. Mechteld zal 20 vaten rogge in het goed 
behouden. Indien Aert met zijn huisvrouw en zijn kinderen eerder zouden sterven 
dan Mechteld, dan zullen de 20 vaten gaan, zoals ze van rechtswege behoren te 
gaan. 
Aert Peter Maes draagt over aan Henrick Janssen Verijnen, een stuk land, gelegn 
in de Veltomsecker, ul. het Goetshuys van Postel, al. Dirck van Kiggelaer, uf. 
het Goetshuys, af. Jan Verstraten. Testes Gherit Matheus en Marten Peter Maes. 
 
R56,f.6r,dd.18-8-1518: Overdracht door Jut en Marie dochters van Gherit Dircks 
van Kiggelaer, aan Gevaert Gevaerdts Vervolcken, van al het goed, haefl. en 
erfel. 
Overdracht door Agnees wed. Gherit Dircks van Kiggelaer, aan Gevaert Gevaerts 
Vervolcken, van de tocht die zij bezit in de goederen nagelaten door Gherit 
voorz. Ook Henrick Gerit Dircks draagt over het goed hem aangestorven van zijn 
vader. Jut en Marie voorz. geloven ook voor Henrick voorz., hun broer, ingeval 
hij niet mondig genoeg is. 
 
R56,f.7,dd.23-8-1518: Verkoop door Simon Claes Zeelmekers aan Marten Willem 
Sbruynen, van huis, hof, enz. groot omtrent 7 lopens. land. 
 
R56,f.7,dd.20-8-1518: Overdracht door Willem Dircks van Brey aan Joest Joest 
Lemmens, van 1 mud rogge erfel. Dirck van Brey had het mud rogge in huwelijkse 
voorwaarde gegeven aan Willem zijn zoon. De los is 28 peters. 
 
R56,f.7r,dd.10-9-1518: Overdracht door Peter Henrick Bakermans, aan Gherit 
Henrick Sceepers, van een stuk land, geheten den Veltecker, ul. Willem 
Gheerten, al. de koper, uf. de wech, af. de waterlaet. 
 
R56,f.7r,dd.11-9-1518: Overdracht door Gheertruyt wed. Jan Dircks Verstraten en 
Dirck en Anna, beiden dochters van Jan voorz., aan Marten Peter Maes, van 
erfgoed Gheertruyt voorz. aangekomen na dood van Peter Maes en Heylwygh zijn 
huisvr. 
Item zijn gecompareerd Aert Peter Maes en Henrick Jans Verijnen als m&m van 
Margriet, ook dochter van Peter Maes en Heylwygh, en hebben vertegen op het 
voorz. erfgoed t.b.v. Marten voorz. Testes Gherit Matheus van den Hout en 
Michiel Schonck. 
 
R56,f.8,dd.11-9-1518: Overdracht door Jan Henrick Bakermans aan Gheertruyt 
Peter Maesdr., wed. Jan Dircks Verstraten, voor haar tocht en haar kinderen 
Anna en Dirck voor de erfelijkheid, van 8 vaten rogge erfpacht, te betalen uit 
een stuk land gelegen te Lyedorp, ul. neven Goyen Huyben, al. Jan die Cuyper, 
uf. de wech, af. de waterlaet. De los is 20 peters. 
 
R56,f.8r,dd.5-10-1518: Overdracht door Aert Jan Gerits aan Gherit Henrick 
Scepers, van een stuk beemd gelegen int Eckerbroeck, ul. Henrick die Wit, al. 
het Godtshuys van Postel, uf. een waterloep, af. Simon Janssen van Eckerbroeck. 
 



R56,f.8r,dd.8-10-1518: Verhuur door Philips Gerits van Helmont aan Aert Colen 
tot Dorren, van alle tienden die Phs. voorz. te Dorren bezit, te weten de 
corentienden en alle andere finale? tienden, uitgenomen de vlastienden, want 
Aert voorz. die te halven rapen sal ende des sal Phs. voorz. eenen steen vlas 
voer not hebben. De verhuur behelst een periode van 16 jaar. Mocht een van hun 
sterven dan zal de duur 8 jaar zijn. Aert zal Phs. ieder jaar 35 mud rogge en 3 
rijns gld. hantgelt bezorgen. Elk van hen krijgt hiervan een schepenbrief. 
 
R56,f.9,dd.11-10-1518: Overdracht door Jan Jan Sanders met Aert en Willem zijn 
zonen en met Willem Janssen van Schoet als m&m van Aleyt, dochter van Jan 
voorz., aan Claes Janssen van Reest, van een erfwech om over te drijven ende te 
varen. Claes voorz. moet de weg onderhouden. 
 
R56,f.9,dd.14-10-1518: Overdracht door Dirck Vranck Hannen? aan Heylwigh 
Henrick Jansdr., van 1 mander rogge erfpacht, die Dirck voorz. in koop 
verkregen had van Marcelis Jan Jacops van den Bosse en geldende is uit een stuk 
land gelegen in de Velthomsecker. 
 
R56,f.9r,dd.17-10-1518: Overdracht door Claes Janssen van Eckerbroeck aan Thijs 
die Bruyn, van een stuk beemd, gelegen aent Eckerbroeck, ul. de wed. Dirck 
Brans, al. het gemeyn Eckerbroeck, uf. Jan van Meyel, af. de straet. 
 
R56,f.9r,dd.20-1-1520!: Vertijding door Geertruyt Peter Vos op huis, hof, enz., 
ul. en al. Aert Verheggen, uf. Henrick Deynout Heyselmans c.p., af. de 
Commerstraet. 
Overdracht door Peter Vos met Henrick en Jan zijn zonen, mede gelovende voor 
[Jen hun zuster?], aan Geertruyt Peter Vos, van een stuk land, ul. Dirck 
Sconck, al. erfg. Evraert Verduseldonck?, uf. de Broeckstraet, af. de wech. 
Belofte van betaling door Phs. van Helmont aan Geertruyt Peter Vosdr., van de 
som van 15 car.gld. 
 
R56,f.10,dd.24-10-1518?: Overdracht door Jan Willem Jan Gerits aan Lijsbet wed. 
Gabriel Gerit? Gielis voor haar tocht en de kinderen voor de erfel., van een 
stuk beemd gelegen aen den Vonder, ul. Heer Henrick die Bruyn, al. Claes die 
Molder, uf. de A, af. Gossen van den Nuwenhuys?. Item nog een stuk land gelegen 
aen den Hyntkensecker, ul. Willem Deenen, al. de waterlaet, uf. de Kerckwech, 
af. Jan Thielen. Item nog 3 vaten rogge geldende uit de Stalman en 2 vaten 
rogge min 1 cop, geldende uit Dirck Genen ecker. 
Indien enige van de kinderen met bovenstaande niet tevreden zijn dan zijn zij 
schuldig te betalen aan Jan voorz. 100 gld. 
 
R56,f.10r,dd.24-10-1518: Overdracht door Gerit Matheussen van Houte aan Gherit 
Jans Vroyen, van een stuk land gelegen aent Slieven, ul. Goert van Vlercken en 
verder rondom de wech. Gherit voorz. had het land in koop verkregen van de 
Godts van Peer (verminkt; Godshuis van Postel?). 
 
R56,f.10r,dd.5-10-1518: Overdracht door Henrick Henrick Lueskens aan Joest 
Henrick van Lieshout, van 1 mander rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Slieven, ul. Pouwel van ??, al. de gemeynt, uf. Pouwel van ?, af. de A. 
 
R56,f.11,dd.12-11-1518: Overdracht door Henrick Janssen Verijnden van een 
ghebout huysken. Henrick voorz. zal de 2 achterste ghebouten houden en Willem! 
sal 2 ghebout hebben daert metten saghen ghetekent is met den goederen daer de 
gebout op steet. 



 
R56,f.11,dd.14-11-1518: Overdracht door Coenraet Vervolcken aan Marten Willem 
Sbruynen, van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. aen den 
Opstal gelegen, ul. de straet, al. Luytke Coppen, uf. erfg. Aert Vervolcken, 
af. de straet. Item nog uit een stuk land gelegen aent Heynek[--], ul. Goyen 
Bollen, al. erfg. Henrick Vervolcken, uf. Simon Sjonckers, af. de Broeckstraet. 
De los is 14 peters. 
 
R56,f.11r,dd.3-4-1518: Verkoop door Jan Aerts van den Broeck aan Heer Henrick 
die Bruyn, van een beemd, geheten die Royecker, ul. Tielman van Hoechten, al. 
erfg. Maes Bloysen, uf. de Wielput, af. de Broeckstraet. 
 
R56,f.11r,dd.15-3-1518: Verkoop door Jut Vreyns Mabelendr. aan Heer Laureyns 
Aert Vreynssen, priester, van de helft van een stuk land gelegen aent Slieven, 
ul. erfg. Henrick Dirck Smolders, al. Willem Loyen, uf. de straet, af. de 
Molenberch. 
 
R56,f.11r,dd.3-3-1518: Verkoop door Willem Claus Willem Dircks aan Simon Claus 
Seelmekers, van een stuk land gelegen in de Thijsensecker, ul. Michiel Sconck, 
al. erfg. Corsten Slaets, uf. de Broeckstraet, af. Heyn Vos c.p. Item nog een 
stuk land geheten het Braexken, ul. Joest Dirck Driessen, al. Jan Jan Coelen, 
uf. de Broeckstraet, af. de Hogenwech. 
 
R56,f.12,dd.7-12-1518: Overdracht door Gevaert Gevaerts Vervolcken aan Agnees 
wed. Gerit Dircks van Kiggelaer met haar kinderen, van het goed dat Agnees 
voorz. eerder had opgedragen aan Gevaert voorz. Behalve dat zij en haar 
kinderen zullen helpen betalen de 50 gld. die op Gevaerts goed van hun allen 
ten Bossche gewonnen is, te weten, dat hen aangekomen is na dood van Gherit 
Dircks van Kiggelaer voorz. 
 
R56,f.12,dd.7-12-1518: Overdracht door Goyaert van Thooer aan Deynout Deynouts 
van Oevelweghen, van huis, hof, enz. gelegen in de Santstraet, ul. Henrick 
Gerit Erkens, al. Jan Henricks van Nuwenhuys, uf. Jan Jan Gevaerts, af. de 
Santstraet. 
 
R56,f.12r,dd.10-12-1518: Verkoop door Joest Janssen Verbernen aan Jan Dirck 
Weers van Helmont, van 3 rijnsgld. uit huis, hof, enz. gelegen aen die 
Clotstraet, ul. die Persoenscap van Soemeren, al. de straet, uf. erfg. Danel 
Loosen, af. Heer Laureyns Aerts Mabelen. Item uit een stuk land, ul. erfg. 
Dirck van Kessel Willems, al. een wech, uf. de straet, af. de waterlaet. De los 
is 50 gld. 
 
R56,f.13,dd.10-12-1518: Vernadering door Joest van Vleercken met Heylwygh zijn 
huisvrouw, van het goed dat Griet Mr. Dircx huisvr. in koop verkregen had van 
Jan Aerts van den Gheetser, te weten een stuk land gelegen aent Slieven, ul. de 
beschudders, al. erfg. Danel Loosen, uf. het Persoenscap, af. de straet. Testes 
Gherit Theuwens en Michiel Sconck. 
 
R56,f.13,dd.15-12-1518: Verkoop door Henrick Meus Bloysen aan Peter Corsten 
Deenkens, van een erffcijns van 20 st., te betalen uit het deel dat hem 
aangestorven is van Meus Bloysen zijn vader en nog aankomen zal na dood van 
Kathrina zijn moeder. Het geld moet geleverd worden te Weert. 
 
R56,f.13r,dd.15-12-1518: Belofte van betaling door Henrick Aert Scerris, Dirck 



die Heer en Aert Gerit Aerts, als principael sculdenaeren, van 6 rijns gld., 
die zij te Den Bosch geworven hadden. Ieder betaalt zijn deel, zodat de anderen 
daarvan ontlast zullen zijn. 
 
R56,f.13r,dd.18-3-1518: Overdracht door Aert Peter Maes aan Jan Marcelis van 
Vosselen, van een stuk land gelegen in Veltomsecker, ul. Jan Jan Gevaerts, al. 
erfg. Henrick Janssen van Eckerbroeck, uf. erfg. Thijs IJden, af. de wech. 
 
R56,f.14,dd.7-12-1518: Michiel Jacob Michiel Sconcks, als gemachtigde van Dirck 
Janssen van Kessel van den [tweede, doorgestreept] lesten bedde, is gekomen 
voor een gebannen geding en is gericht aan een huis, hof, gronden en 
toebehoren, ul. erfg. Claus Maes Segers, al. Peter Marcelis van Vosselen, uf. 
en af. de straet, en nog aan een stuk land, ul. en al. Jan Celen van Vosselen, 
uf. Peter Dirck Kievits, af. de straet, en dat wegens gebrek van betaling van 
een erfpacht van 18 lopens rogge. Michiel voorz. toont aan dat de pacht nu wel 
betaald is. Aleyt Goessen Seelendr. had de pacht in koop verkregen van Francis 
wed. Goyaert van den Winckel, wat Michiel voorz. aangetoond heeft met schepen-
brieven van Asten dd. 20-10-1503. Schepenen geven toestemming om de pacht te 
verkopen, wat Michiel voorz. doet aan Gherit van Helmont, coopman. In marge: 
Extract gegeven 2-4-1778. 
 
R56,f.14r,dd.16-12-1518: Verkoop door Willem Claus Willem Dircks aan Michiel 
Jacob Michiel Sconck, van een stuk land gelegen aent Scoot, ul. en al. de 
koper, uf. de straet, af. de koper. Verkoper had het stuk land in koop 
verkregen van Dirck Dirck Heenen of Heerensoen. 
 
R56,f.15,dd.17-12-1518: Verkoop door Willem Claus Willem Dircks aan Marten 
Willem Sbruynen, van een huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. Gerit Gerits 
van den Kerckhof, al. erfg. Peter Peters van den Hofstat, uf. en af. de 
gemeynt. Willem voorz. had het huis, enz. in koop verkregen van Dirck Dircks 
Heenen of Heeren. Item verkoopt hij nog een stuk land geheten den Loonisecker, 
ul. Willem Joest Willem Hanen, al. Simon Claus Seelmekers, uf. de waterlaet, 
af. Goyaert Willem Sanders c.p. 
 
R56,f.15,dd.31-1-1517: Belofte gedaan door Heer Dirck Houben, priester, dat hij 
Mathijs zijn broer zal laten lossen de 36 st. die Mathijs voorz. Heer Dirck 
voorz. geldende is uit een huysinge met erfenis, ul. Marcelis van den Camp, al. 
erfg. Claus Jan Willem Claus, uf. de Keyserstraet, af. de Kerckwech. Item nog 
uit een stuk land, geheten den Langenecker, ul. die Hoef van den Waterlaet, al. 
Thonis Bakermans, uf. de Broeckstraet, af. de wech. De los is 24 gld. 
 
R56,f.15r,dd.17-12-1518: Overdracht door Willem Claus Willem Dircks aan Henrick 
Pete Vos, van een stuk land gelegen aent Scoot, ul. de koper, al. erfg. Jan 
Waghemakers, uf. erfg. Thijs Hannaerts, af. de wech. Willem voorz. had het stuk 
grond in koop verkregen van Dirck Dirck Heeren? 
 
R56,f.15r,dd.17-12-1518: Belofte van betaling door Marten Willem Sbruynen op 
het gelaech en de ecker, die hij van Willem voorz. gekocht had, van 50 
rijnsgld., welk 50 gld. Dirck die Heer gewonnen had te Den Bosch op zekere 
onderpanden, zodat alle andere goederen die Willem voorz. in koop verkregen had 
van Dirck Dircks Heeren. 
 
R56,f.16,dd.21-12-1518: Verkoop door Elsbeen wed. Pauwel Colen aan Jan haar 
zoon, van een helft en 2 delen van een hoeve met huysinge en alle toebehoren, 



gelegen in de parochie van Asten, groot omtrent 50 lopensaet land en omtrent 5 
buynre groesen en heytvelt, geheten die Dijseldonck, ul. Henrick Gerits of soe 
hij met recht genaemt is, al. Dirck van Meyel, uf. de Aa, af. de gemeynt van 
Asten. 
 
R56,f.16,dd.21-12-1518: Verkoop door [Jan Verhorst, doorgestreept] Marten Denis 
Verbraken aan Goyaert Maes Mesmekers, van huis, hof, enz. gelegen aent 
Houbroeck, ul. Truy Happen c.p., al. de straet, uf. Gelden Happen, af. Truy 
Happen voorz. Los en vrij zonder 3 mud rogge erfpacht, welke 3 mud Goyaert zal 
mogen kwijten met 30 peters. 
 
R56,f.16r,dd.5-1-1518: Overdracht door Thonis Aert Daniel Simons aan Aert 
Daniel Wevers, van 1 mander rogge erfpacht, welke mander met nog 2 mud rogge 
beschreven staat in schepenbrieven van Den Bosch dd.1383 en samen gekomen zijn 
van Goessen Bloys. Daarna is deze pacht gekomen van Jan van den Kelder, volgens 
een Bossche brief dd.1420. Daarna is de pacht gekomen van Jan van den Steyn 
[Steyl?], waarvan Aert Daniel Simons hem gekocht had. De mander rogge is 
geldende uit een stuk beemd geheten den Royeckerbeempt, ul. erfg. Willem 
Sbruynen, uf. en al. erfg. Peter Vos, af. de Broeckstraet. Item nog uit een 
stuk land geheten dat Auhuys, ul. Thielen van Hoechten c.p., al. Gerit 
Verheyenbraken, uf. Willem Joest Willem [H--], af. de Hogewech. Aert voorz. is 
het mander geldende uit voorn. onderpanden. 
 
R56,f.17,dd.10-1-1518: Overdracht door Donaet Willems als m&m van Luyt, en 
Joest Lambrecht Wevers, aan Gherit Henrick Sceepers, van een erfchijns van 1 
gld., uit een stuk land gelegen in de Veltomsecker, al. erfg. Henrick Janssen 
van Eckerbroeck, al. erfenis geheten den cleynen Postel, uf. erfg. Thijs IJen, 
af. de waterlaet. Joest voorz. gelooft voor zijn onm. zusters. Gherit Henrick 
Sceepers consenteert de los met 16 peters. 
 
R56,f.17r,dd.10-1-1518: Vertijding door Margriet wed. Claus Segers, op alle 
goederen waar haar man in gestorven is en waar zij de tocht van bezit, t.b.v. 
haar kinderen. 
 
R56,f.17r,dd.10-1-1518: Belofte van betaling door Aert Claus Maessen, Gheer-
truyt Claus Maesdr. met Henrick en Peter haar zonen, gelovende voor Claus hun 
broer en IJda hun zuster en Jan Aerts Vervolcken als m&m van Luyt en Jacob 
Janssen van den Waterlaet en Tielman Janssen van den Waterlaet als geboren 
momb. van de kinderen van Jacob voorz. verwekt bij Jenne Claus Maesdr., aan 
Margriet wed. Claus Maessen, hun moeder, van 4 mud rogge erfpacht en 8 royen 
torf. Ook zal Margriet in de ou huysinge, zolang zij leeft hebben 4 royen hoefs 
en elk zal haar daarbij geven kerremis ende 2 appelboemen en 2 kersboemen, die 
sij kiesen sal. Mocht er iemand in gebreke blijven, dan mag Margrriet zijn deel 
aanvaarden en verkopen. 
 
R56,f.18,dd.16-1-1518: Vertijding en overdracht door Aert Claus Maessen, Jan 
Aerts Vervolcken als m&m van Luyt Claus Maesdr. en Tielman Janssen Tielens als 
momb. van de kinderen van Jacob Jan Tielens en Jacob voorz. voor zijn tocht, 
aan Geertruyt Claus Maesdr. voor haar tocht en haar kinderen voor de erfelijk-
heid, van huis, hof, enz. gelegen aan de Postelstraet, ul. Henrick Deynout 
Heynselmans, al. Peter Dirck Kievits, uf. Aert Lambrechts Verheggen, af. de 
straet. Item nog een stuk land geheten den Eyckecker, ul. Tielen Jan Tielens, 
al. Dirck Henrick Genen, uf. Marij Sraessen, af. de Hogewech. Testes Willem 
Claus Willem Dircks en Marten Peter Maes. 



 
R56,f.18r,dd.16-1-1518: Aert Claus Maes, Jacob Jan Tielens voor zijn tocht en 
Tielen Jan Tielens als momb. van de kinderen van Jacob voorz. en Gheertruyt 
Claus Maesdr. voor haar tocht en Henrick en Peter, zonen van Dirck Comenheyns 
en Gheertruyt voorz., vertijden en dragen gezamenlijk over aan Jan Aerts 
Vervolcken, van een stuk land gelegen aan de Derpstraet, ul. Henrick die Cock, 
al. Aert Claus Maes, uf. Gerit van Helmont, af. de straet. Item nog een stuk 
beemd, geheten den Kievitsnest, ul. Pouwel Brouwers, al. erfg. Dirck Brans, uf. 
Henrick Sbruynen, af. Marcelis Dircks van den Camp. 
Overdracht door Aert Claus Maes, Gheertruyt Claus Maesdr., Jan Aerts Vervolcken 
als m&m van Luyt, aan Jacob Jan Tielens voor de tocht en zijn kinderen voor de 
erfelijkheid, van huis, hof, enz. gelegen in de Derpstraet, ul. de Hoelstraet, 
al. Aert Claus Maes, uf. Gherit van Helmont, af. de straet. Item nog een stuk 
beemd gelegen aen den Molenberch, ul. Mr. Jan Heermans, al. Deynout Heyselmans, 
uf. erfg. Henrick Jan Cortsmeets, af. de straet. Item nog een stuk land gelegen 
aen den Molenwech, geheten den Cloet, ul. Aert Daniel Wevers, al. Henrick Jan 
Peters, uf. Thonis Ravens of Rammen, af. de Molenwech. 
R56,f.19,dd.16-1-1518: Overdracht door Jan Aerts Vervolcken als m&m van Luyt en 
Jacob met de momb. van zijn kinderen en Geertruyt met haar kinderen, aan Aert 
Claus Maes, van een stuk land gelegen aan de Derpstraet, ul. Jan Vervolcken, 
al. Jacob Jan Tielen, uf. Gerit van Helmont, af. de straet. Item nog een stuk 
land geheten het Hemelrijck, ul. Herman van Bottel, al. Marcelis Dircks van den 
Camp, uf. de Broeckstraet, af. Goyen Bouts. Item nog een stuk land gelegen aan 
den Molenwech, ul. erfg. Gerit Dircks van Kiggelaer, al. de Molenwech, uf. Phs. 
Gerits van Helmont, af. den Bredenwech. 
Overdracht door Jan Aerts Vervolcken aan Aert Claus Maes, van huis, hof, enz., 
groot 11n ½ buynre gelegen in de Derpstraet, ul. Henrick Cocks, al. Aert de 
koper, uf. Gerit van Helmont, af. de sraet. Item nog een stuk beemd gelegen in 
den Kievitsnest, 3 sillen groot, ul. Pouwel die Brouwer, al. erfg. Dirck Brans, 
uf. Marcelis Dircks van den Camp, af. Henrick Sbruynen. Item nog een stuk land 
aan den Molenwech, 3 lopens groot, ul. Mr. Jan Heermans, al. Thijs Alaerts, uf. 
de Broecstraet, af. Geefvaert Willems van den Horrick. 
 
R56,f.19r,dd.24-1-1518: Verkoop door Jan Lemmens alias Dalenbroeck, aan Mr. Jan 
Heermans, van een stuk land gelegen aen den Willichkenswech, ul. erfg. Dirck 
Peter Kievits, al. Peter van Vosholen, uf. Jan Tielen, af. de waterlaet. 
 
R56,f.19r,dd.25-1-1518: Overdracht door Henrick Peter Vos aan Heylwich Goert 
Emmendr., van een erfchijns van 70 st. te betalen uit een stuk land geheten den 
Neerenecker? gelegen aent Scoet, ul. erfg. Willem Sanders, al. de verkoper, uf. 
de wech, af. erfg. Thijs Hannaerts. 
 
R56,f.19r,dd.24-1-1518: Verkoop door Jan Lemmens alias Dalenbroeck met Jan en 
Franciscus zijn zonen, mede gelovende voor Marie hun zuster, aan Mr. Jan 
Heermans, van een stuk land gelegen aen den Willichkenswech, groot 4½ lopen-
saet, ul. erfg. Dirck Peter Kievits, al. Peter van Vosholen, uf. Jan Tielen, 
af. de waterlaet. Jan voorz. had de helft van het stuk land in koop verkregen 
van Jan Daneels zijn zwager, volgens schepenbrieven. 
 
R56,f.20,dd.[24-1-1518]: Verkoop door Henrick Henrick Sbruynen aan Phs. Gerits 
van Helmont, van 1 mud rogge erfpacht te betalen uit een stuk beemd gelegen in 
de Strijpen, ul. Dirck van den Camp, al. en uf. Pouwel die Brouwer c.p., af. de 
Broecstraet. De los is 30 gld. 
 



R56,f.20,dd.27-1-1518: Overdracht door Jan Janssen vanden Bosch aan Gerit 
Henrick Scepers, van een erfchijns van 2 peters te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen in de Commerstraet, ul. Dirck van den Hanen?, al. Aert Maes, uf. Jan 
die Coninck, af. de straet. De los is 30 peters. 
 
R56,f.20r,dd.27-1-1518: Overdracht door Lijsbet Jansdr. Verbernen en Franciscus 
zoon van Gabriel Geelis en Lijsbet voorz., gelovende mede voor zijn zusters, 
aan Jan Deynouts van Horrick, van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit een stuk 
beemd, gelegen aen den Vonder, ul. Claus Everaerts Smolders, al. erfg. Willem 
Sbruynen, uf. Gosen van den Molendijck, af. de Aa. De los is 30 peters. 
 
R56,f.21,dd.3-1-1518: Verkoop door Goert Maes Mesmekers aan Dirck Janssen van 
Kessel van den naebedde, van een stuk land, gelegen aen den Molen en geheten 
den Diepstekel, ul. Jan Roefs, al. de wech, uf. de Heerstraet, af. de Molen-
wech. Goert voorz. verklaart betaald te zijn met 40 rijns gld. 
 
R56,f.21,dd.28-1-1518: Overdracht door Dirck Henrick Smolders aan Aleyt wed. 
Willem Froyen voor de tocht en aan haar kinderen voor de erfelijkheid, van 1 
mander rogge erfpacht uit een stuk land gelegen aen den Mortel, ul. erfg. Heer 
Joerdan van Asten, al. Jan Henrick Smolders, uf. Mr. Jan Heermans c.p., af. den 
Hogenwech. 
 
R56,f.21r,dd.29-1-1518: Overdracht door Joest Aerts van Scoot aan Phs. Gerits 
van Helmont, van een stuk land geheten die Hoogen, waar een gemeynen wech door 
gaat, ul. Henrick van Kiggelaer c.p., al. erfg. Peter Peters Verhofstat c.p., 
uf. de koper, af. Goessen Goyaert Goessens. 
 
R56,f.21r,dd.29-1-1518: Overdracht door Willem Loomans aan Willem Willems van 
Aelst, van een erfchijns van 24 st. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent 
Scoot, ul. Jan Happen, al. Dirck Jan Colen, uf. de waterlaet, af. de straet. 
 
R56,f.22,dd.1-2-1518: Verkoop door Jan Aert Sanders aan Phs. Gerits van 
Helmont, van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aen 
den Hoevel, ul. die hoef van den Waterlaet, al. Henrick Luyten, uf. de 
Keyserstraet, af. de straet. De los is 30 peters. 
 
R56,f.22,dd.12-2-1518: Verkoop door Jan Maes Bakermans aan Lijsbet Aertsdr. van 
den Camp, van een stuk land gelegen aent Scoot, ul. Phs. Gerits van Helmont, 
al. en uf. Daniel van den Camp, af. erfg. Michiel Heynen. 
 
R56,f.22r,dd.31-1-1518: Overdracht door Peter Jan Ooms aan Heylwich wed. Claus 
Willem Dircks voor haar tocht en haar kinderen voor de erfelijkheid, van 1 
mander rogge erfpacht. Peter voorz. en Janna zijn zuster hadden de erfpacht in 
koop verkregen van Jan Janssen van Horrick. 
 
R56,f.23,dd.1-2-1518: Verkoop door Pouwel Jan Vos aan Dirck Thissen van 
Horrick, van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen 
aen den Opstal, ul. Heyn Belien, al. de straet, uf. Goessen Goykens, af. de 
straet. De los is 15 peters. 
 
R56,f.23,dd.1-2-1518: Overdracht door Gerit Janssen van Heyenbraken aan Dirck 
Thijssen van Horrick, van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit een stuk 
beemd geheten den Wilputbeemt, ul. Goessen van Scoot, al. Dirck Jan Colen, uf. 
Michiel Sconc, af. Jan Lomans, metten wech doergaende op den Broeckstraet. 



 
R56,f.23r,dd.1-2-1518: Overdracht door Aert Daniel Wevers aan Dirck Thijs van 
Horrick, van 1 mander rogge erfpacht, uit een stuk land gelegen in den 
Strijpen, ul. Heyn Belien, al. Dirck van den Heytcamp, uf. de Broeckstraet, af. 
de Hogewech. 
 
R56,f.23r,dd.1-2-1518: Overdracht door Jan Peter Vos aan Dirck Thijs van 
Horrick, van 1 mander rogge erfpacht, uit een stuk land gelegen aen den Eyn 
Scoots, ul. Henrick Michiels van den Eynde, al. erfg. Peter Sanders, uf. de 
Hogewech, af. de Broeckstraet. 
 
R56,f.23r,dd.1-2-1518: Overdracht door Jan Aerts Vervolcken en Koenraet Aerts 
Vervolcken en Dries Henricks Vervolcken en Sophia Aertsdr. Vervolcken met momb. 
aan Jan Aerts van den Broeck, van een stuk land gelegen aen den Strijpen, ul. 
erfg. Peter Berten, al. Jan Happen, uf. de Broeckstraet, af. de Hogewech. groot 
1½ lopens. 
 
R56,f.24,dd.1-2-1518: Scheiding en deling tussen Lijsbet Joerdaens, Joerden 
Aert Joerdens, gelovende voor al zijn zusters en broers en andere erfgenamen 
dien aangaande, van alle goederen hen aangekomen na dood van Jan Marcelis 
Joerdens. 
Lijsbet Joerdens is ten deel gevallen een huis, hof, enz. gelegen aen den 
Speelhoevel, ul. erfg. Goynaert Ver[summeren?], al. erfg. Aert Joerdens, uf. 
Mr. Jan Heermans, af. de straet, waaruit men jaarlijks aan de H.Geest gelden 
moet 5 vaten rogge. 
Joerdaen voorz. met zijn mede erfgenamen is ten deel gevallen een stuk land 
gelegen aen den Wilchkenswech, geheten den Braeck, ul. Marten Jan Lijnkens, al. 
Goert Janssen Verbernen, uf. de Wech, af. den Astens Pat, waaruit men jaarl. 
geldt 15 blancken. 
 
R56,f.24r,dd.1-2-1518: Belofte gedaan door Joerden Aert Joerdans, gelovende 
voor zijn zusters en broers, dat hij betalen zal 2½ vaten rogge, geldende uit 
zekere onderpanden beschreven staande in testamenten en schepenbrieven, zodat 
de andere erfgenamen ontlast zullen wezen op een stuk land geheten die Braeck. 
Overdracht door Lijsbet Joerdaensdr. van Stercsel, aan Jan Peters van Gherven 
of Ghercom? en Katherina ook dr. van Peter voorz., beide kinderen van Lijsbet 
voorz., van al haar goederen haefl. en erfel. 
 
R56,f.24r,dd.18-3-1518: Belofte van betaling door Aert Coolen van Dorne aan 
Willem van Aelst, van een som van 10½ gld. 
 
R56,f.25,6-2-1518: Vernadering door Peeter Jan Ghijben als m&m van Gertruyd en 
zij met hem, van 2 mud rogge die Peter Jan Oems verkocht had aan Maes Maes 
Mesmekers en die men jaarl. geldende was uit de Hove tot Verscher, blijkens 
inhoud van het testament van Jacob van den Eynde, opgesteld door schepenen van 
Den Bosch en Soemeren. 
 
R56,f.25,dd.7-2-1518: Verkoop door Dirck Jan Luiskens aan Goynaert Jan Tielen, 
van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Tonis Tonis Willems, al. en uf. 
de straet, af. de waterlaet. Dirck voorz. had de erfenis in koop verkregen van 
Katherina Michiels en Jan haar zoon. 
 
R56,f.25r,dd.7-2-1518: Verkoop door Goynaert Jan Tielens aan Marten Tonis of 
Jan Verbraken, van 1 mander rogge erfpacht uit bovengenoemd huis. De los is 1 



peter. 
 
R56,f.25r,dd.7-2-1518: Overdracht door Roef Dircks van Werdingen aan Lemmen 
Gheenen, van 1 mander rogge erfpacht, die Roef voorz. in koop verkregen had van 
Henrick Jan Dirck Gielen. Henrick voorz. is het mander geldende uit een stuk 
land geheten die Spant. 
 
R56,f.26,dd.8-2-1518: Verkoop door Aert Henrick Janssen als m&m [Janna], aan 
Mr. Jan Heermans, van een stuk land gelegen aen den Molenwech, ul. Jan die 
Coninck, al. Wouter Smolders, uf. den Hogenwech, af. de waterlaet. Welk stuk 
land Aert voorz. aangekomen is met Janna zijn huisvrouw. 
 
R56,f.26,dd.8-2-1518: Overdracht door Jan Verstraten die oue, aan Heer Jan van 
den Venne, van 1 mud rogge erfpacht te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent 
Scoot, ul. Deynout Deynouts Heyselmans, al. de wed. Jan Neelen, uf. de 
Kerckwech, af. de straet. De los is 30 peters. Testes Willem Deenen en Dirck 
Jans. 
 
R56,f.26,dd.8-2-1518: Overdracht door Maes Peter Maes aan Heer Jan van den 
Venne, van een erfchijns van 5 peters uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, 
ul. Gert van Rest, al. de H.Geest, uf. en af. de straet. 
 
R56,f.26r,dd.11-2-1518: Overdracht door Henrick Henrick Lueskens aan Deynout 
Janssen van Eyck, van 8 vaten rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. aent Slieven, 
ul. Pauwel van Berckel al. de gemeint, uf. Pauwel voorz., af. de gemeint. De 
los is 21 peters. 
 
R56,f.26r,dd.11-2-1518: Overdracht door Mathijs Tielmans Huben [erboven staat: 
Thijs Scoemekers] aan Heer Dirck Tielmans Huben, van een erfchijns van 35 st. 
uit huis, hof, enz. aent Slieven, ul. Marcelis Dircks van den Camp, al. erfg. 
Claus Willem Claus, uf. de keyserstraet, af. de waterlaet. Item nog uit een suk 
land gelegen aen den Molen, ul. de Hoef van den Waterlaet, al. Tonis Tonis 
Bakermans kinderen, uf. de Broeckstraet, af. de wech. De los is 24 phs.gld. 
 
R56,f.27,dd.11-2-1518: Overdracht door Dirck Jacob Sconck aan Jan Janssen van 
den Sorsel, van een camp erf gelegen aent Scoot aent Meygaet, ul. Jan Goyens, 
al. erfg. Theuwen Geerits, uf. en af. de straet. 
Overdracht door Jan Jans van den Sorsel aan Theuwen Dirck Sconck, van een 
erfchijns van 38 st. uit een camp erf. De los is 34 ph. gld. 
Verkoop door Dirck Jacob Sconck aan Theuwen zijn zoon, van 7 vaten rogge 
erfpacht, uit Dircks gedeelte van een stuk erf geheten den Heytrack, ul. Jan 
Janssen van den Sorsel, al. Joest Aerts van Scoot, uf. en af. de straet. 
 
R56,f.27r,dd.14-2-1518: Verkoop door Gertruyt Roefs Conincksdr. aan Gerit Roefs 
Conincks, van 1 mud rogge erfpacht ul. 2 stukken land gelegen bij de kerk, ul. 
en af. het Godshuys van Postel, al. Claus Goert Henricks, uf. erfg. Jan van den 
Ven. het andere stuk ligt aen den Mortel, ul. erfg. Wreyns Diebout Heermans, 
al. erfg. Aert Goynaerts Verstraten, uf. de wech, af. de waterlaet. 
 
R56,f.27r,dd.28-2-1518: Belofte van betaling door Aert Peters van den Baerle 
aan Willem van Aelst, van een som van 11 peters. 
 
R56,f.28,dd.1-2-1518: Belofte van betaling door Jan Willems van Dorren aan Phs. 
den Bruyn?, van 16 scaep en het stuk 14 st. tot Geldroper merkt nae Paessen 



ende dat te betalen als erfgelt. Testes Aert Colen van Dueren, Peter van den 
Greef, Simon Scusters en Willem van Aelst. 
 
R56,f28,dd.14-2-1518: Comanscap gedaen tussen Marten Willem Sbruynen en Aert 
Peters van den Vaerle. Marten had aan Aert voorz. verkocht een huis, hof, enz. 
op voorwaarde dat Aert zou vesten 3 rijns gld., waarvan hij er een zou moeten 
lossen binnen 5 jaar, d.w.z. de eerste 2 jaar 8 rijns gld. en de overige 3 jaar 
nog eens 8 rijns gld. De overblijvende 2 gld. zal hij mogen lossen met 17 gld. 
elk. Verder moet Aert voorz. op de erfenis voorz. een goet gerepareert huys van 
4 geboden, gerepareert naer gewoonten, staende houden. Ook zal Aert stellen tot 
onderpand stellen een stuk land, omtrent 1 sleyck loepensaet groot, tot de 
tijd, dat Aert de voorz. 3 gld. gelost heeft. 
 
R56,f.28r,dd.11-4-1518: Overdracht door Peter Goert Maes aan Marten Peter Maes, 
van een stuk beemd gelegen aent Hemelrijck, ul. Mr. Jan Heermans, ul. Dirck die 
Louwer, uf. de Heerstraet, af. de verkopers. 
 
R56,f.28r,dd.11-4-1518: Overdracht door Marten Peter Maes aan Gerit Lambrecht 
Gheenen, van een stuk land gelegen omtrent den Astense Pat, ul. Jut Neelen, al. 
erfg. Jan Metten, uf. erfg. Jan Dirck Ghielen, af. Marten Willem Sbruynen. 
Marten voorz. had het stuk land in koop verkregen van Jan Willem Claus. Gerit 
voorz. zal mogen varen over erfenis van Tielen Henrick Bakermans en over de 
erfenis van de erfg. Jan Metten, volgens schepenbrieven. 
 
R56,f.28r,dd.11-4-1518: Overdracht door Gerit Lambrecht Gheenen aan Peter Goert 
Maes Mesmekers, van een stuk land, ul. Leenaert Ghielkens, al. den Waterlaet, 
uf. den Thiendwech. Gerit voorz. had het stuk land in koop verkregen van Goert 
Bollen IJsbouts. 
 
R56,f.29,dd.16-4-1518: Verklaring door Willem Rutten, dat hij als m&m van 
Lijsbet van der Meer overgedragen heeft aan Heer Antonis als Capelaen van de 
O.L.V. kerk, een erfbrief van 3 vaten rogge, die Joest van der Meer in koop 
verkregen had van Willem Heermans, uit huis, hof, enz., gelegen te Asten opt 
Cloester. 
 
R56,f.29,dd.12-4-1518: Verkoop door Peter Jan Ghijben aan Henrick Goert 
Swevers, van 1 mud rogge erfpacht, welk mud Jan Happen aan Peter voorz. 
geldende is met nog 1 mud rogge, staande in een schepenbrief. De los is 30 
peters. 
 
R56,f.29r,dd.12-5-1519: Verkoop door Jan Jan Colen aan Corstiaen Duenkens van 
Nederweert, van een erfchijns van 18 st. uit huis, hof, enz. gelegen aent 
Scoet, ul. erfg. Maes Bakermans, al. erfg. Michiel van den Eynde, uf. de 
Kerckwech, af. de straet. De los is 25 hors gld. De hors gld. = 12 st. 
 
R56,f.30,dd.14-5-1519: Verkoop door Rutgher Peters van den Roesvenne aan 
Antonis Janssen van den Camp van 20 hors gld. uit een stuk land gelegen te 
Asten aan de Langestraet, ul. Aert die Mesmeker, al. erfg. Gevaert Drossaten, 
uf. de straet, af. de Kerckwech. 
 
R56,f.30,dd.14-5-1519: Overdracht door Daniel van den Camp aan Antonis Janssen 
van den Camp van een erfchijns van 20 hors gld., te betalen uit twee stuk land, 
4 lopens. groot, ul. Peter van den Greef, al. en af. Phs. Gerits van Helmont, 
uf. den waterlaet. Het andere stuk gelegen in den Stripen, ul. Jan Lomans, al. 



erfg. Aert Mabelen, uf. de Broeckstraet, af. de wech. 
 
R56,f.30r,dd.14-5-1519: Overdracht door Mary nat. dr. van Joerden van Stercksel 
aan Jan Peters van Gerwen, van een stuk beemd, welk stuk beemd Marike voorz. 
aangekomen is bij testament van Heylwig Joerdaens haar auder moye, huisvrouw 
van wijlen Joest Lemmens en gelegen in de Vaersdonck, ul. erfg. Aert Joerdaens, 
al. de koper, uf. de Aa, af. erfg. Dirck Ghielen. 
 
R56,f.30r,dd.27-6-1519: Verkoop door Gerit die Bruyn aan Heer Jan die Bruyn 
zijn broer, van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Slieven, ul. den Ghijsels Pat, al. Sander Geenen, uf. de straet, af. de 
waterlaet. 
 
R56,f.31,dd.1-2-1518: Willem Willem Smeets bekent ontvagen te hebben van Jenne 
Aertsdr. van den Camp, de som van 14½ peter voor 1 mander rogge erfpacht, die 
zij aan Willem geldende was. Jenne voorz. heeft hem dat gegeven in afcortinge 
van 2 mud rogge, die zij hem geldende was uit huis, hof, enz. gelegen in de 
Derpstraet, datum O.L.V.purificatio avond 1518. 
 
R56,f.31,dd.28-6-1519: Belofte van betaling door Marten Willems aan Simon 
Scusters van 14 rijns gld. om erfgelt inne te leggen. 
 
R56,f.31.dd.2-8-1519: Verkoop door Joest Dirck Driessen aan Joest Vervolcken, 
van een stuk land, ul. Goyen van Roy, al. de koper, uf. de Loo, af. Aert Daniel 
Swevers. 
 
R56,f.31,dd.2-8-1519: Verkoop door Claus Janssen van Reest aan Heylwigh Goert 
Emmendr., van een erfchijns van 22½ st., uit een stuk beemd gelegen aent 
Eckerbroeck, ul. Willem van Aelst, al. Jan Sanders, uf. de gemeyne loep, af. 
Willem van Aelst. Claes voorz. en Aert Aerts van Stockven beloven dit onderpand 
goed en deugdelijk te maken. De los is 20 peters. 
 
R56,f.31r,dd.2-8-1519: Verkoop door Willem Claus Willem Dircks aan Aert van 
Elsbroeck, van een stuk land gelegen aent Scoet, ul. Willem Lomans, al. Dirck 
Jan Colen, uf. de waterlaet, af. Gossen Ceelen?. 
 
R56,f.32,dd.??: Belofte van betaling door Joerden Arien Joerdens aan Jan 
Verhorst of van Horst, van een som van 7 peters. 
 
R56,f.32,dd.28-9-1519: Overdracht door Jan van den Voert als m&m van Geertruyt, 
[Jan] Goessen die Raymecker als momb. van de 2 dochters van Aert Raymeckers, 
Peter en Lijsbet, en Aert die Raymecker met zijn 2 zonen Jan en Pauwel en Keris 
Jan Cocx en Agnes zijn dochter en Jan Dircks als m&m van Alit ook dochter van 
Pouwel Brouwers en Joest Dirck Pouwel Brouwers gelovende voor Katerina zijn 
zuster, aan Marcelis Dircks en Maria zijn huisvr., van huis, hof, enz., ul. 
erfg. Peter Verhofstat, al. erfg. Agnees Hanricks, verder rondom de gemeynt. 
 
R56,f.32r,dd.??: Verkoop ten huize van Gosen Reynen door Simon Claes Zeelmekers 
aan Merten Willem Sbruynen, van een huis, schuur en hofstat met een erf groot 7 
lopens. met daarin staande 7 rijns gld., de chijns van de grond, 1 koe, 1 
paard, 4 schapen en 1 varken en al hetgeen nagelvast is en ertvast. Simon zal 
meenemen al zijn huysraet en al zijn ty.m.ghetouwen. Merten voorz. zal Simon 80 
rijns gld. bezorgen. 
 



R56,f.33,dd.10-11-1519: Vonnisbrief begeert door Joest Kerckhof. 
 
Een lijstje brieven: 1 van die van Gemert. 1 van Grietken Thijs. 1 van Aert 
Colen tot Duerren. 1 van bonis bescuden? 1 de bonis Daniel van den Camp opdroch 
1 van Heyncken Sbruynen. 1 van Joest Heeren. 1 van Gerit Comenheyns. 1 van 
Jacob van den Waterlaet. 1 van Jan Sanders. 
 
R56,f.33r,dd.23-10-1519: Verkoop door Jan Aerts Vervolcken aan Marten Peter 
Maes, van een stuk beemd gelegen in den Kievitsnest, ul. erfg. Pouwel Brouwers, 
al. erfg. Jan Brans, uf. Henrick [Henricks?] van Huechten c.p., af. Aert Daniel 
Swevers c.p. 
Verkoop door Marten Peter Maes aan Jan Aerts Vervolcken, van een stuk beemd 
gelegen aen den Heyenbraeckenbeempt, ul. Mr. Jan Heermans, al. Dirck die Louwer 
c.p., uf. Peter Goert Maesmesmekers, af. de straet. 
 
R56,f.34,dd.13-10-1519: Verkoop door Jan Aerts Vervolcken aan Phs. Gerits van 
Helmont, van 1 mander rogge mate van Den Bosch en nog 1 mander rogge erfpacht 
mate van Z. Er is een Bossche brief en een schepenbrief van Z. Jan voorz. had 
de manders verkocht en weer gequeten, volgens inhoud van andere schepenbrieven. 
 
R56,f.34,dd.14-12-1519: Verkoop door Jan Happen aan Peter Jan Beelen, van een 
stuk land gelegen omtrent den Butsmortel aent Scoot, ul. erfg. Peter Sanders, 
al. Gerit Jan Froyen, uf. Jan Raymakers Dries, af. de Hogenwech. 
 
R56.f.34r,dd.14-12-1519: Peter Jan Beelen verkoopt Willem Jan Geldens 1 mud 
rogge erfpacht te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot en geheten den 
Heytcamp, ul. Aert Gerit Erkens, al. en uf. de gemeynt, af. Goessen van Scoot. 
De los is 28 peters. 
 
R56,f.35,dd.6-5-1520: Verkoop door Aert Claus Maes aan Jan Vervolcken, van het 
versterf hem aan gekomen van zijn vader en nog zal aansterven van zijn moeder, 
uitgenomen die haeve. Ook moet Aert voorz. aan zijn moeder 1 mud rogge 
jaarlijks betalen zolang zij leeft. 
 
R56,f.35,dd.23-12-1519: Verkoop door Michiel Sconck aan Phs. Gerits van 
Helmont, van een stuk land geheten den Belck, ul. de koper, al. erfg. Willem 
Sbruynen, uf. de waterlaet, af. de Thiendwech. 
 
R56,f.35r,dd.1-10-1518: Verkoop door Heer Henrick van Eyck, Meester van het 
Godtshuys van Postel, aan de erfg. van Meus Bloysen en de erfg. van Theuwen 
Genen elk een sester rogge, die zij geldende waren aan het voorz. Godtshuys. 
Heer Henrick voorz. bekent betaald te zijn. 
 
R56,f.35r,dd.4-10-1513?: Belofte gedaan door Koenraet Aerts Vervolcken, 
gelovende voor de kinderen van Henrick zijn broer en Jan Aerts Vervolcken en 
Sophya Aertsdr. Vervolcken, dat zij Margriet hun moeder jaarl. een mander rogge 
zullen betalen en 2 voeren torfs, die zij thuis zullen brengen. Ook mag zij het 
huis metten hove gelegen in de Commerstraet haar leven lang behouden, met 
daarbij een schaap, een ketel en een pot, een bed met toebehoren en een troch. 
 
R56,f.36,dd.4-1-1519: Verkoop door Gielis Goessen Lueskensdr. aan Phs. Gerits 
van Helmont, van een stuk beemd gelegen in die Buynre, ul. Thijs Verhofstat, 
al. Dirck Jans, uf. Michiel Sconck c.p., af. de gemeyn Aa. Item nog een stuk 
land aan de Steestraet, ul. Marten Peter Maes, al. Mary Dirck Froyendr., uf. de 



wed. Gerit Froyen, af. de Kerckwech. Item nog een stuk land gelegen aent Scoot, 
geheten den Clamecker, ul. Dirck Jan Colen, al. Jan Happen, uf. de Hoogenwech, 
af. de waterlaet. 
 
R56,f.36,dd.4-1-1519: Verkoop door Phs. Gerits van Helmont aan Mr. Jan Hermans 
uit naam van Aert Peter Maes, van een stuk land, den Clamecker geheten. 
 
R56,f.36r,dd.11-1-1519: Verkoop door Gerit van Helmont aan Jan Henrick Smeets, 
van huis, hof, enz. gelegen in de Hoelstraet, ul. Jan Vervolcken c.p., al. 
Peter van Vosselen, uf. en af. de straet. 
 
R56,f.36r,dd.11-1-1519: Verkoop door Jan Smeets aan Jan van Roesven, van een 
stuk land gelegen in de Hoelstraet, 1 sesterse en 6 roeyen groot, ul. Peter van 
Vosselen, al. Jan voorz., uf. en af. de straet. Los en vrij zonder 3 st. 
grondchijns in het boeck van Kessel 
 
R56,f.36r.dd.11-1-1519: Verkoop door Jan van Roesven aan Jan Smeets, van 1 mud 
rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. gelegen aen den Hoelstraet. 
 
R56,f.37,dd.11-1-1519: Verkoop door Jan Smeets aan Gerit van Helmont, van een 
erfchijns van 6 peters, uit huis, hof, enz., ul. Jan van Roesven, al. Jan 
Vervolcken c.p., uf. de Hofstraet, af. de straet. De los is 30 peters en1 st. 
per 2 peters. 
 
R56,f.37,dd.16-1-1519: Verkoop door Jan Verhorst aan Marten Janssen van 
Eckerbroeck, van een gelaech aan die Hosie of Heye? 
 
R56,f.37r,dd.16-1-1519: Verkoop door Dirck Janssen van Scootdr. en Heylwich 
Janssen Raymakersdr. aan Michiel Henrick Henricks, van 8 vaten rogge erfpacht, 
uit een stuk land gelegen aent Scoot, ul. Joest Vervolcken, al. Gerit Heynen 
van den Dijck, uf. Heer Mathijs, af. Tielen van Huechten c.p. De los is 20 
peters. 
 
R56,f.38,dd.2-3-1519: Overdracht door Jan Janssen van Scoot en Aleyt zijn 
zuster, aan Jan Janssen Verstraten, van een stuk beemd in de Wijen gelegen, ul. 
Jan Verstraten, al. erfg. Aert Bruynen, uf. de Aa, af. Dirck Genen. 
Verkoop door Jan Verstraten aan Heer Mathijs Hannaerts, van een stuk beemd 
gelegen in de Cleyn Wijen, ul. de wed. Willem Truyen cum prolibus, al. Lijsbet 
Keetelers, uf. de Aa, af. de Heerstraet. 
Verkoop door Jan Verstraten aan Aleyt wed. Willem Truyen, van een stuk beemd 
gelegen in de Wijen, ul. het Persoonscap van Z., al. Heer Mathijs Hannaerts, 
uf. de Aa, af. de Heerstraet. 
 
R56,f.38r,dd.24-1-1519: Overdracht door Lijsbet Jan Heenendr. [en Joest Jan 
Lemmens haar m&m, toegevoegd] en Joest Joest Wouters Verschuren en Quirijn 
Wouters Verschueren, aan Dries Willems van Horrick, van 1 mud rogge erfpacht 
uit een stuk land, ul. Marcelis van den Camp, al. Chiel Heyn Truyen, uf. de 
gemeyn waterlaet, af. Marcelis van den Camp. De los is 29 peters. 
 
R56,f.39,dd.18-1-1519: Verkoop door Peter Goert Maes Mesmekers aan Jan Aerts 
Vervolcken, van een stuk beemd gelegen aent Hemelrijck, ul. erfg. Henrick 
Smeets, al. Phs. van Helmont, uf. Godtshuys van Postel c.p., de koper. 
Verkoop door Jan Aerts Vervolcken aan Peter Goert Maes Mesmekers, van een bosch 
mud rogge, te betalen te tHertogenbossche uit een stuk beemd gelegen aent 



Hemelrijck, ul. Dirck die Louwer c.p., al. Mr. Jan Heermans, uf. tGoetshuys van 
Postel c.p., af. de straet. 
 
R56,f.39r,dd.31-1-1519: Verkoop door Heyn Joesten van Werdingen aan Willem 
Gerit Geertens, van 7 vaten rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aent 
Slieven, ul. Jan van Ayen, al. Jan Claus, uf. Jan voorz., af. de straet. 
 
R56,f.39r,dd.31-1-1519: Verkoop door Willem Jan Cortsmeets aan Lijsbet Jan 
Heenendr. met haar 2 zonen Joest en Quirijn, haar ter tocht en de kinderen voor 
de erflijkheid, van een stuk land gelegen in de Veltomsecker, ul. Heer 
Massereel, al. de koper, uf. en af. de waterlaet. 
 
R56,f.40,dd.6-2-1519: Verkoop door Willem Maes Froyen met Dirck, Jan en Jacob 
zijn broers, en Joest van Houbraken als m&m van Heylwich Maes Froyendr. en 
Dirck Maes Froyendr. met momb. en Dirck Houben als m&m van Joest Maes Froyendr. 
aan Tielen van Eyck, van een stuk land geheten den Willekensecker, ul. zeel 
Goessens c.p., al. Jan Bruystens, uf. de waterlaet, af. de wech. Onderaan staat 
nog geschreven: en Gerit van Hove als m&m van Peter. Waar dat tussen hoort, heb 
ik niet kunnen ontdekken. 
 
R56,f.40r,dd.23-2-1519: Verkoop door Dirck Lenaerts van Aelst aan Thijs de 
Bruyn, van een stuk beemd gelegen omtrent den Hambosch, ul. de hoeve van den 
Waterlaet, al. die leech hoevf, uf. Maes Peter Maes, af. de straet. Voorwaarde 
is, dat Maes Peters om bij zijn beemd te kunnen komen er over mag blijven 
drijven en varen. Boven deze akte staat geschreven Thijs Alaerts. 
 
R56,f.40r.dd.26-1-1519: Verkoop door Goert Teus Vesters aan Gerit zijn broer, 
van 15 peters, welke 15 peters Goert voorz. in koop verkregen had van Willem 
Jan Wagemakers en Kathrina zijn zuster, van welke peters zij jaarl. gelden 
moeten 1 mander rogge, datum altia Pauli 1519. 
 
R56,f.41,dd.23-2-1519: Verkoop door Dirck Sconck aan Jacob zijn zoon, van 8 mud 
rogge, te betalen zo lang als Jacob leven zal, uit een huis, hof, enz. gelegen 
aent Schoet. 
 
R56,f.41,dd.23-2-1519: Verkoop door Jacob Jan Tielens en Tielen Jan Tielens en 
Aert Claus Maes als momboirs van de kinderen van Jacob en Jenne Claus Maesdr., 
aan Jan Aerts Vervolcken, van een mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz. 
gelegen in de Derpstraet, ul. Jan Aerts Vervolcken, al. de Hoelstraet, uf. Jan 
Henrick Smeets, af. de Dorpstraet. De los is 12 peter. 
 
R56,f.41r,dd.24-2-1519: Belofte gedaan door Jan Maes Froyen en Dirck zijn 
broer, dat zij Peterke hun moeder 1 mud lijfrogge zullen geven zolang zij 
leeft. Na haar dood moeten zij 30 gld. in brengen. 
Verkoop door Jan Maes Froyen en Dirck zijn broer aan Dirck Henrick Houben, van 
een erfchijns van 18 st. uit al hun goederen. De los is 15 gld. 
 
R56,f.42,dd.22-2-1519: Belofte door Heer Henrick die Bruyn en Marten Willem 
Sbruynen aan Aert Colen van Dornen, dat zij een zekere brief, die Aert voorz. 
bezit, en die gevest is door Heer Jan Willem Bruynen en Marten voorz., altijd 
goed en gerecht zullen houden. 
 
R56,f.42,dd.22-2-1519: Kwijtschelding door Goert Roefs van Jan Maes Froyen en 
Dirck zijn broer. 



 
R56,f.42,dd.28-2-1519: Verkoop door Corstiaen Gelden Claus aan Bartholomeus 
Gelden Claus ter tocht en de kinderen ter erfelijkheid, van 23 vaten rogge 
erfpacht, uit huis, hof, enz., ul. Seel Mors, al. Jut Knoops, uf. de straet, 
af. Dirck van Kessel c.p. De los is 46 peters. 
 
R56,f.42r,dd.1-2-1519: Verkoop door Henrick Deynout Heyselmansdr. wed. van 
Marten Dirck Gielen en Jan Martens gelovende voor de andere kinderen en Dirck 
Jan Dirck Gielen als geboren momb. van de andere kinderen van Marten voorz., 
aan Heer Mathijs Hannaerts, van een stuk beemd in de Reken, ul. Jan die 
Coninck, al. erfg. Henrick Conincks, uf. erfg. Gabriel Gielis, af. de Heers-
traet. Item een stuk land, ul. de Hoef van de Waterlaet, al. Jan Sanders, uf. 
de Molenbraken, af. de Heerstraet. 
 
R56,f.42r,dd.23-2-1519: Verkoop door Goessen Henrick Henricks en Jan Jan Colen 
als gezworenen van Z. aan Katherijne huisvr. van Goert van Toer, van 2 royen 
erf, t.b.v. Jutte haar zuster met haar kinderen. Het erf is gelegen aen die 
Capelle. 
 
R56,f.43,dd.28-2-1519: Verkoop door Willem Dircks van Brey aan Joest Joest 
Lemmens van 1 mud rogge erfpacht, uit huis, hof, enz., ul. Goessen Lenaerts, 
al. en uf. Goyen Loyen, af. de straet. 
 
R56,f.43,dd.28-2-1519: Verkoop door Oey Marcelisdr. van den Camp aan Maes Jan 
Goyens, van een stuk land gelegen aent Slieven, ul. Heylwich Vermolen cum 
prolibus, al. Jan Sanders, uf. Goessen van Vee, af. de straet. 
 
R56,f.43r,dd.2-3-1519: Verkoop door Ghijb Jan Gijben als m&m van Jenne en Jan 
Janssen Verstraten als m&m van Aleyt aan Goyaert Henrick Bakermans, van een 
stuk land gelegen aent Scoot, geheten die Loo ecker, ul. de straet, al. en uf. 
de koper c.p., af. de Hoogenwech. 
 
R56,f,43r,dd.2-3-1519: Verkoop door Dirck Willems van Kiggelaer aan Goyaert 
Hanrick Bakermans, van een stuk land gelegen aent Scoot, ul. erfg. Jan Brans, 
al. Joest Vervolcken, uf. de koper, af. erfg. Jan Brans. 
 
R56,f.44,dd.13-3-1519: Verkoop door Goyaert Janssen van den Berckven aan Joest 
Joest Lemmens, van een stuk land gelegen aen den Waterlaetswech, ul. erfg. Maes 
Froyen, al. de Waterlaetswech, uf. erfg. Henrick Smolders, af. de Molenwech. 
Verkoop door Joest voorz. aan Willem Gerit Geerten, van bovengenoemd stuk land. 
 
R56,f.44,dd.12-3-1519: Verkoop door Corstiaen van der Bauen of Banen? aan Jan 
Verhorst, van een stuk land gelegen aent Roekenbergh, 5 copsaet groot, ul. Heyn 
Loyen, al. en uf. de straet, af. de verkoper. 
 
R56,f.44r,dd.23-3-1519: Verkoop door IJda Loy Sbruynendr. en Joest en Goessen 
zonen van Thonis Goessen Wouters, gelovende voor de andere erfgenamen aan 
Heylwich Heynen van Werdingendr., van 1 mander rogge erfpacht uit huis, hof, 
enz. gelegen in de Keyserstraet, ul. Eymken van Asten, al. erfg. Aert Bruynen?, 
uf. de Derpstraet, af. de Keyserstraet. De los is 13 peters. 
 
R56,f.45,dd.8-4-1519: Verkoop door Heyn Janssen Jegers en Joest zijn zoon 
gelovende voor Jan zijn broer en Jutte zijn zuster, aan Jan Aerts van den 
Broeck, van een sester erfrogge uit huis, hof, enz. en een camp daarbij gelegen 



aen die Heye, ul. Dirck van Brey, al. Goessen Lenaerts Verhoysien, uf. de 
straet, af. de Roemsel. Het sester rogge was Joest en zijn broer en zuster 
aangestorven van Elsbene hun moeder en aan deze was het verstorven van Jan 
Heynen van Rest haar vader. Deze Jan van Rest had het in koop verkregen van 
Claus Jacob Fabiaens, volgens schepenbrieven. 
 
R56,f.45r,dd.12-4-1519: Verkoop door Weyndel wed. Heyn Bollen en Henrick 
Henrick Bollen en Jan zijn broer gelovende voor de andere kinderen en Goyen 
Bollen als momb. van de kinderen, aan Wouter Dirck Hazen, van een stuk beemd 
gelegen aent Eckerbroeck, ul. Aert Gerits, al. Jan van Aelst, uf. de waterlaet, 
af. Claus van Dorren. 
 
R56,f.45r,dd.31-5-1519: Verkoop door Jan Dirck Kievits aan Denis van Colbraken, 
van een huis, hof, enz. gelegen in de Hoelstraet, ul., al. en uf. de straet, 
af. Peter van Vosholen. Item een stuk land gelegen in Veltom, ul. Heer 
Massereel, al. Dirck Jan Lijntkens, uf. die Vosijn, af. de wech. 
 
R56,f.46,dd.20 of 24-5-1519: Overdracht door Willem Jan Claus als momb. van de 
kinderen van Claus Jan Claus en Leenaert Aert Haengreefs als m&m van Heylwich, 
ook dochter van Claus voorz. gelovende voor de andere kinderen, aan IJda Loy 
Sbruynendr. ter tocht en haar kinderen verwekt bij Thonis Goessen Wouters, voor 
de erfelijkheid, van een huis en hof, gelegen in de Keyserstraet, 1 sesterse 
groot, ul. erfg. Aert Sbruynen, al. erfg. Dirck Scusters, uf. de Keyserstraet, 
af. de Derpstraet. Item van een stuk land, 1 lopens. groot, gelegen aan den 
Molenwech, ul. Lenaert Aert Haengreef, al. de waterlaet, uf. de Molenwech, 
af.de waterlaet. Item nog enkele stukken land. 
 
R56,f.46r,dd.20?-5-1519: Scheiding en deling tussen Leenaert Aert Haengreefs 
als m&m van Heylwich, en Willem Denis van Colbraken als m&m van Catherina, 
beide dochters van Claus Willem Jan Claus, en Mechtelt en Joest ook dochters 
van Claus voorz. en Willem Jan Claus als geboren momb. van Janneke, Marie en 
Elke, dochters van Claus voorz. en IJda Loy Sbruynendr. en Goessen Leenaert 
Goessen Wouters gelovende voor Joest zijn broer en voor al zijn broers en 
zusters, mondig en onmondig, van alle goederen hen aangestorven van Loy 
Sbruynen en IJda van Diepenbeeck. 1e; de kinderen van Claus Jan Claus is ten 
deel gevallen een huis met erfenis gelegen in de Derpstraet, ul. erfg. Thonis 
Goessen Wouters en verder rondom de straet. Item nog enkele stukken land. De 
anderen staan niet uitgewerkt. 
 
R56,f.47,dd.20-5-1520: Verkoop door Willem Loomans aan Marcelis Dircks van den 
Camp, van een stuk land gelegen aen den Hogenwech. 
 
R56,f.47r,dd.2?-1-1520: Verkoop door Koenraert [Aert] Vervolcken aan Heer 
Mathijs Hannaerts, van een stuk land gelegen aent Slieven. 
 
R56,f.47r,dd.2?-1-1520: Verkoop door Aert Henrick Janssen aan Gherit Lambrecht 
Gheenen, van een stuk land gelegen aen den Molenberch. 
 
R56,f.47r,dd.1520: Verkoop door Gelden Gelden Martens aan Dirck Willems van 
Eckerbroeck, van huis, hof, enz., geheten den Bol[---], ul. erfg. Gelden Claus 
en verder rondom de Heye. 
 
R56,f.48,dd.1520: Verkoop door Hilleken Gelden Martensdr. aan Gelden Gelden 
Martens, van huis, hof, enz. gelegen aent Houbroeck, ul. en uf. Gelden Hap 



Duyssen. Item een stuk beemd. 
 
R56,f.48,dd.1520: Verkoop door Henrick Willems van Eckerbroeck aan Hilleke 
Gelden Martensdr., van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Jan Conincks, 
al. en af. de straet, uf. erfg. Gerit Hasen. 
Verkoop door Dirck Willems van Eckerbroeck aan Hilleke Gelden Martensdr., van 9 
vaten rogge erfpacht, welke 9 vaten Dirck in koop verkregen had van Heer Peter 
van Eckerbroeck. 
 
Los briefje achterin: dd.21-4-1518: Verkoop door Jan Aerts van den Broeck aan 
Heer Goessen Goyart Hannerts, van een zyll beemds gelegen in die Scoets buynre, 
ul. de wed. Goyart voorz., al. Jan Happen, uf. Marten Maes, af. de gemeyn Aa, 
uitgenomen 2 bossche ponden, die men jaarl. geldende is de erfg. Heer Laureyns. 
 
Dd.3-5-1518: Overdracht door Margriet wed. Aert Goyens, met haar 2 dochters 
Luyt en Lijsbet, aan Phs. Gerits van Helmont, van huis, hof, enz. gelegen aen 
den Opstal, ul. de koper, al. Daniel van den Camp, uf. de koper, af. de straet. 


