
Someren R61 begin ik op 15-1-1997. 
Begint op 25-4-1535 en eindigt 1539. 
 
Protocolle der schepenbrieven des scependoms van Zoemeren van den jare 
duysent vijfhondert ende 35. Ende doen waren scepenen: Marten Willem 
Sbruynen, Marten Peter Maes, Reynier Jan Willems, Jan Jan Sbruynen, Jan 
Pouwels Colen, Simon Jan Dirck Gielen en Dirck Jan Colen 
 
R61,f.0,dd.1535: Akte in het Latijn over Karel V. 
 
R61,f.0v,dd.1535: Mutueel testament van Peter Wouters en Margriet zijn 
huisvr. Zij vermaken aan de kinderen van Tonis Bakermans 10 st. 
 
R61,f.0v,dd.27-10-1535: Mutueel testament van Reynier die Haen en Heylwych 
Willem Jacopsdr. zijn huisvr. Zij vermaken samen aan Peter Peter Willem 
Jacops, na hun dood, 30 peters eens en wat er aan huisraad over is. 
 
R61,f.1,dd.5-10-1535: Verkoop door Heer Jacop Sconck pr. aan Jan van Diepen-
beeck, van huis, hof, enz. gelegen aent Eynde Scoets, ul. Marten Happen 
c.p., al. Henrick Vos c.p., uf. de straet, af. de Sreickelberch. Item nog 
een stuk land, geheten den Heytcamp. 
 
R61,f.1,dd.25-4-1535: Overdracht door Jan Reyners van den Venne aan Jan 
Sijnens en Maes Sijnen van huis, hof, enz., ul. Bruysten Thijs, al. erfg. 
Willem Cortsmits, uf. Jan Verhoysyen, af. de straet. Item nog een stuk beemd 
en een stuk land. 
 
R61,f.1v,dd.4-3-1535: Verkoop door Willem Tielmans van Eyck en Willem Jan 
Wagemaeckers, aan Willem Peter Sanders, van het erfgoed dat verkopers 
gedeeld hebben tegen Marten Peter Maes en hen verstorven was van IJda 
Henrick Willem Henricksdr., die huisvr. was van Marten voorz. 
 
R61,f.1v,dd.4-3-1535: Verkoop door Willem Peter Sanders aan Willem Jacops 
van den Eynde, van een erfchijns van 3 k.gld. uit de helft van een huis, 
hof, enz. aent Scoet, ul. Art van Best, al. erfg. Maes Hansen. Item nog uit 
de helft van een stuk beemd in geen elsen. De los is 52 k.gld. 
Belofte van betaling door Willem Peter Sanders aan Willem Wagemeeckers van 
een som van 60 k.gld. in jaarl. termijnen van 3 gld. en 5 st. 
 
R61,f.2,dd.4-11-1535: Verhuur door Heer Jacop Sconck pr. aan Aert Vrancken 
van den Voert, van een huis, hof, enz. aen den Eynde Scoets, welk huis, enz. 
verkoper in koop verkregen had tegen de erfg. van Michiel Sconck. Item nog 
een stuk land geheten den Heytcamp. Voor een jaarl. som van 25 k.gld. De 
duur is 12 jaar. 
 
R61,f.2v,dd.7?-11-1535: Verkoop door Heer Jacop Sconck aan Jan van Diepen-
beeck van huis, hof, enz. aent Eynde Scoets, ul. Marten Happen c.p., al. 
Henrick Vos c.p. In totaal 28 lopens. Item nog een stuk land, geheten den 
Heytcamp. 
 
R61,f.3,dd.10-11-1535: Verhuur door Ghijb Gerit Roefs als m&m van Willemke 
dr. Willem Gerits en Willem Peter Bakermans als m&m van Johanna ook dr. 
Willem voorz. en Sander Peters Verhofstat als m&m van Peterke dr. Willem 
voorz., aan Dirck Gerits van Brey van hun deel in huis, hof, enz. gelegen 
aen geen Heye zoals aan verhuurders aangestorven na dood van Lambrecht 
Willem Geerits. De huur bedraagt jaarl. 3 currente guldens en 10 vaten rogge 
en de grondchijns. Huurder moet ook onderhoud plegen.  
 



R61,f.3v,dd.10-11-1535: Verkoop door Gijb Gerit Roefs als m&m van Willemke 
dr. van Willem Geerten en Willem Peter Bakermans als m&m van Johanna ook dr. 
van Willem voorz. en Sander Peters Verhofstat als m&m van Peterke ook dr. 
van Willem voorz. aan Gheen Dircx van Brey van het deel dat verkopers is 
aangekomen na dood van Lambrecht Geerts. De verkoop betreft een huis, hof, 
enz. gelegen aen die Heye, ul. Jan Goyart Bakermans, al. Simon Deelen, uf. 
de houve geheyten die Hoyzye, af. de gemeynt. Koper zal jaarl. uit deze 3 
gedeelten geven 1 mauer rogge. Gheen Dircx van Brey verkoopt aan Sander 
Peters Verhofstat een erfthijns van 28 halve stuiver uit bovengenoemd 
huis,enz. Hij verkoopt aan Ghijb Gerit Roefs 24 st. min 1 oort en aan Willem 
Peter Bakermans 28 halve st. of 28 st. en 1 halve.  
 
R61,f.4,dd.10-11-1535: De los van bovengenoemde verkopen bedraagt aan Sander 
12 gld., aan Willem ook 12 gld. en aan Ghijb 19 gld.  
 
R61,f.4,dd.18-11-1535: Vonnisbrief van Heer Mathijs Hannaerts aangaande een 
weerpat op Horckmans erfenis.  
 
R61,f.4,dd.26-11-1535: Verkoop door Bruysten Bruystens Verhees voor zijn 
tocht. Marten Willem Sbruynen en Willem Bruystens Verhees als momboirs van 
de kinderen van Bruysten Verhees en gelovende voor de onm. kinderen van 
Bruysten Verhees, aan Dirck Tijs van Horrick, van een huis, hof, enz., ul. 
erfg. Jan Verheyenbraken, al. erfg. Aert Vervolcken c.p., uf. de waterlaet, 
af. de straet.  
 
R61,f.4v,dd.29-11-1535: Verkoop door Gerit Matheus van den Houte aan Heer 
Jacob Dirck Sconck, van een losbrief van 28 vaten rogge, die men jaarl. 
geldt uit een erfenis toebehorende aan de erfg. Henrick Cocx.  
 
R61,f.4v: Nota: Item desen brieff is gepasseert den lesten january anno 27 
bij enen Jan Jacobps. Verkoop door Willem Jan Cortsmets aan Heyn den Haze 
van Nederweert van een erfthijns van 3 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen aen die Heye, ul. erfg. Dirck Knoops, al. Bruysten Tijs Metsers. De 
los is 50 k.gld.  
 
R61,los velletje,dd.31-1-1527: Item Heyn Haesen gedaen Wilm Kortsmet ultima 
january anno 27, sestien cleyn keysers gld. tstuck tot 23 st. brabants. Item 
5 Phs. gld. tstuck 27 st. Item heeft 3 roeyen tstuck 40 brabants, enz. 
 
R61,f.5,dd.2-12-1535: Verkoop door Mr. Willem pr., Mr. Jacob, Marcelis en 
Frans, kinderen van Mathijs van den Eynde en Peter Joesten van den Berckven 
m&m van Dirck en Jan Dirck Brans m&m van Mechteld, dochters van Mathijs van 
den Eynde, en samen gelovende voor Heer Henrick hun broer, aan Heer Peter 
van Eckerbroeck, van een stuk land, gelegen omtrent den Mortel. Ook verkopen 
zij aan Sander Peters Verhofstat en Pauwel Joosten Vervolcken een stuk beemd 
gelegen in die Buynre. Ook verkopen zij aan Mathijs Houben een beemd gelegen 
in die Wijen.  
 
R61,f.5v,dd.2-12-1535: Scheiding en deling tussen Henrick Maes Mesmekers, 
Elsbeen Maes Mesmekersdr., Geertruyt Maes Mesmekersdr., Marten Janssen van 
Nuwenhuys m&m van Kathlijn Maesdr., Aert Verscaut als m&m van Jut Maesdr. en 
Pauwel Janssen Vervoert als m&m van Bely en Joest Goessen Goykensdr. met 
Maes haar zoon en momb., allen kinderen en erfg. van Maes Mesmekers voorz.  
 
R61,f.6v,dd.2-12-1535: Verkoop door Aert Verscaut en Elsbeen Maes Mesme-
kersdr. en Joest Goert Jan Goerts, aan Michiel Mathijssen van den Eynde, van 
een stuk heytvelt. Verkoop door Pauwel Janssen Vervoert aan Giel Happen van 
een stuk heytvelt.  



 
R61,f.7,dd.8-9-1535: Testament van Dirck Henricksdr. van den Greeff, huisvr. 
van Willem van Aelst. Zij vermaakt aan Willem haar man al haar goederen, 
haefl. zowel als erfel. Na Willems dood krijgen haar rechte erfg. 4 peters 
jaarl. die geldende zijn aan Truy? den Gruyter en aan Jan Claes. Ook na 
Willems dood vermaakt zij aan Henrick Henricks van Aelst en Jenneke Gerit of 
Grietdr. van den Kerckhoff een zil beemds in de Kuynre gelegen.  
 
R61,f.7,dd.13-12-1535: Verkoop door Laureys Goyart Hannaerts aan Corstiaen 
Deenkens, van 1 mander rogge erfpacht, te leveren en te betalen aan 
Korstiaens huis te Nederweert, uit een stuk land gelegen aan de Cruyseycken. 
De los is 18 gld.  
 
R61,f.7v,dd.14-12-1535: Verkoop door Michiel Marcelis Michiels en Gerit 
Marcelis Michielsdr. met haar momb. aan Aert Jan Cortsmeets, van alle haefl. 
en erfel. goederen hen tauden tijden aangestorven van Marcelis hun vader en 
van Sophie Michiel Maes? hun grootmoeder. Aert Cortsmeets belooft te betalen 
de som van 18 gld.  
 
R61,f.8,dd.14-12-1535: Verkoop door Jan Henricks van Eckerbroeck aan Dirck 
Rutten Goykens, van de helft van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. 
Claes van Eckerbroeck, al. Erken Reyntien Martensdr., uf. de straet, af. de 
koper. Dirck belooft te betalen de som van 26 gld. en 10 st. op Lichtmis 
over een jaar.  
 
R61,f.8v,dd.14-12-1535: Scheiding en deling tussen Lijsbet Michielsdr. van 
Eckerbroeck, Aert Jan Cortsmeets als m&m van Geertruy en Jan Gevaerts als 
m&m van Jenne, allen dochters van Michiel voorz. en van Sophie zij huis-
vrouw.  
 
R61,f.9,dd.29-12-1535: Verkoop door Aleyt Gerits Scepersdr. en Jan Jan 
Happen als geboren momb. van de kinderen van Dirck Jan Happen en Aleyt 
voorz. aan Aert Vrancken van der Voert van een huis, hof, enz., gelegen aent 
Eynde Scoets, geheten den Tempel, ul. Jan van Diepenbeeck, al. Marten Aert 
Deenen, uf. Henrick Henrick Vos, af. de straet. Aleyt had de erfenis in koop 
verkregen van Joest Joest van Liessel, volgens schepenbrieven. 
 
R61,f.9,dd.29-12-1535: Verkoop door Jan Aerts van den Broeck met Jan, 
Antonis en Henrick zijn zonen en Geertruyt zijn dochter met momb., aan 
Goessen Reyners van den Venne, van 1 mud rogge erfpacht, welk mud rogge 
Gerit Verheyenbraken jaarl. geldende is uit 6 oude panden. Item nog 15 st., 
welke geldende zijn de erfg. van Joest Vervolcken. En nog een bosch, welke 
geldende is Heylke Luyten, alles volgens schepenbrieven. Goessen Reyners van 
den Venne belooft dat hij het graefsgelt staande op de grave van Jan van den 
Broeck en zijn kinderen jaarl. en erfel. zal betalen. 
 
R61,f.9v,dd.5-1-1535: Verkoop door Jan Jan Colen aan Henrick zijn zoon met 
zijn 3 zusters, Dirck, Heylwig en Margriet, allen kinderen van Jan Colen en 
Margriet Tielmansdr. van Eyck, van alle goederen, die hij in tocht bezit en 
hem aangekomen zijn na dood van zijn vader en van Margriet zijn huisvrouw. 
Hij houdt een appelboom om te gebruiken. De kinderen beloven hun vader met 
Lichtmis over een jaar te betalen 115 gld. met een pacht van 6 gld., mits 
Jan met Pasen uit de goederen trekt. 
 
R61,f.10,12-1-1535: Scheiding en deling tussen Jan Goyart Loyen en Jacop 
Goyart Loyen van de goederen hen aan gekomen na dood van Goyart hun vader en 
Dirck Jacops hun moeder en van de goederen die zij samen in koop verkregen 
hadden van de andere kinderen en erfgenamen. 



 
R61,f.10v,dd.12-1-1535: Verkoop door Jan Goyart Loyen aan Aert Jan Menten 
van een huis, hof, enz. gelegen aen die Heye, ul. Willem Cortsmets, al. de 
straet, uf. Jacop Loyen, af. de Broeckstraet. Item nog een stuk land geheten 
den Rentmeester en nog een stuk beemd int Romsel. Aert Jan Menten belooft te 
betalen de som van 25 gld. 
 
R61,f.11,dd.14-1-1535: Verkoop door Jan Dirck Kievits aan Heer Goyart 
Janssen van Nuwenhuys, pbr. van een erfthijns van 34 st. te betalen uit een 
stuk land gelegen in de Wyen. De los is 29 currente gld. 
 
R61,f.11,dd.14-1-1535: Verkoop door Thonis Jans aan Willem Claes Dircx van 
een erfthijns van 18 st., welke erfthijns Tonis voorz. in koop verkregen had 
van Jan zijn zoon, volgens brief dd.1528. 
 
R61,f.11v.dd.14-1-1535: Verkoop door Dirck Cornelis Froyen en Jan Cornelis 
Froyen, samen gelovende voor Cornelis hun vader, aan Jonas nat. zoon van 
Heer Jan Greven, van een erfthijns van 70 st. vrij van alle beeden, scatten 
en andere lasten te betalen uit huis, hof, enz. volgens brief dd. na Pasen 
1529. 
 
R61,f.11v,dd.14-1-1535: Verkoop door Henrick Henricks van Horrick aan Willem 
Claes Dircx, van alle erfel. goederen hem aangekomen na dood van Henrick 
Cop, volgens testament. 
 
R61,f.12,dd.17-1-1535: Verkoop door Jan Dirck Kievits aan Mr. Jan Heermans 
pbr., van een stuk beemd gelegen in de grote Wyen. Item een erfthijns van 5½ 
gld. te betalen uit een stuk beemd, geheten den Hutbeempt, welke beemd de 
verkoper in koop verkregen heeft van Jan Tonis Bakermans. De los is 75 gld. 
 
R61,f.12v,dd.18-1-1535: Verkoop door Yda Bruystensdr. van den Soersel, wed. 
Wouter Bakermans voor haar tocht en Dirck, Henrick en Bruysten, kinderen van 
Wouter en Yda voorz. en Aert van den Campe als m&m van Kateline ook dr. 
Wouter voorz. en Geertruy en Johanna ook dochters Wouter voorz. en Jan Gerit 
Roefs als vader en momb. van de kinderen van Berta Wouter Bakermansdr., aan 
Willem Claes Dircx, van een stuk beemd gelegen in de Wyen, ul. Goyart 
Ysbouts, al. Matijs Houben, uf. de Aa, af. de Herstraet De verkopers geven 
toestemming aan Willem Deenen geheyten, om eerde te halen uit een ecker, die 
zij hebben liggen op die Hoechde, en wel zo lang als Yda leven zal en de 
ecker nog ongedeeld is. 
 
R61,f.13,dd.25-1-1535: Verkoop door Jan Dirck Brans aan Goyard Janssen van 
den Berche, van een erfthijns van 7 gld. en 3 st. en 3 oert, te betalen uit 
een stuk beemd. De los is 100 Phs.gld., elke gld. voor 25 st. brabants 
gerekend. 
 
R61,f.13v,dd.29-1-1535: Verkoop door Henrick Gerits Froyen aan Henrick 
Janssen van den Greef? van zijn ¼ deel van huis, hof, enz., gelegen aan een 
zijde naast Dirck Jan Geldens en Aert Jan Sanders aan de andere zijde en 
strekkende van Jan Henricks van Nuwenhuys op de wech. Henrick Janssen van 
den Geet? belooft te betalen de som van 38 gld. en 10 st. 
 
R61,f.14,dd.29-1-1535: Overdracht door Peter Dries van Dorren aan Mathijs 
Alaerts van de helft van een stuk land, geheten die Bruynen Hove, welke 
helft Peter voorz. in koop verkregen had van Heer Jan Jan Bruynen, pbr., 
volgens brief. Mathijs Alaerts belooft te betalen de som van 35 k.gld. 
 
R61,f.14v,dd.31-1-1535: Mathijs Jan Tielens ook gelovende voor zijn broers 



en zusters, absent wezende, bekent betaald te zijn van een mud rogge 
erfpacht, als tauderen tijden Aert Daniel Swevers en Wein? Aert Berckers 
geldende waren Jan Tielen, uit een stuk beemd int Hijselberch. 
 
R61,f.14v,dd.31-1-1535: Verkoop door Aert Joesten van Ayen aan Mr. Jan 
Heermans pbr., van huis, hof, enz. gelegen naast Reyner Martens opt Sant en 
verder de straet, met alle schepenbrieven en testamenten daarvan. Mr. Jan 
zal daar uit gelden de tijns van dn gronde, te weten een ½ oert en nog 4 
vaten rogge, de persoenscappe en nog aan de kerk van Z. een blanck of 1 st. 
jaarl. en de commer van het dorp 5 gld. en 1 st. eens. 
 
R61,f.15,dd.1-2-1535: Verkoop door Herman Meus van Werdinge aan Jan Dirck 
Kievits, van een stuk land gelegen omtrent de Willichkenswech 
 
R61,f.15,dd.1-2-1535: Overdracht door Jen Gerit Trijnendr.? voor haar tocht, 
Peter Aert Gerits m&m van Geertruy dr. Jan Reynen en Jen voorz. en Reyner 
Jan Reynen en Antonis Jan Reynen en Goessen Reynen als momboers der onm. 
kinderen van Jan Reynen..... Niet af. 
Jan en Maes zonen van Jan Reynen beloven Jen hun moeder haar huisinge met 
hofstad en 1/3 deel van de boomgaard en 7 eycken. Jen zal een koe kopen en 
ze zal een half gebruyck.... Niet af. 
 
R61,f.15v,dd.1-2-1535: Verkoop door Aert Jan Menten aan Luytgard Mr. 
Dirckdr. voor haar tocht en de kinderen die zij wettelijk verkregen had bij 
Matheus Jan Roefs, van een erfenis, ul. Mathijs Alaerts, al. de koper, uf. 
erfg. Gerit Gerits, af. de straet. 
 
R61,f.16,dd.1-2-1535: Scheiding en deling tussen Henrick Peter Bakermans en 
Peterke zijn dochter verwekt bij Joest Goessen Raymekersdr., van alle 
goederen hen aangekomen na dood van Joest Goessens voorz. Henrick is ten 
deel gevallen een huis, hof, enz. gelegen aen die Heye, uf. Erken Aert 
Verscuren, al. die gemeynt, uf. de erfg. Tijs Huixst?, af. de straet 
 
R61,f.16v,dd.1-2-1535: Vertijdenis door Jan Swijsen als m&m van Hillegund 
dr. Dries Scepers, en Aert Stricken als m&m van Jen dr. Jan die Molder, 
gelovende voor Frans Jan Smolers en gelooft Dirck Jan Smolers ook te brengen 
tot behoorlijke veste, en Katrijn Dirck Gielendr. met gekozen momb. en 
Willem Willems van Horrick [m&m van Lijsbeth dr. Jan Roefs,(doorgestreept)] 
[Wilbordt Jan Smolersdr. cum tutore electo, (er bij geschreven)] gelovende 
voor Agnes Dries Scepersdr., op alle goederen, haefl. en erfel., beruerl. en 
onberuerl., hen aangekomen na dood van Dirck Dirck Gielen, en dat t.b.v. 
Willem Gort Dircx. 
 
R61,f.17,dd.3-2-1535: Verkoop door Ghijb Gerit Roefs aan Jan Goyart 
Bakermans, van 1 mander rogge erfpacht, die verkoper en zijn huisvr. 
aangekomen was van Willem Geerten haar vader. Het is een van 6 mander rogge, 
die in ouden tijden Claus Gelen Clausz. gevest had aan Willem Geerten, 
volgens brieven. Item verkoopt Ghijb nog het 1/5 deel van 1 mander rogge, 
welke hem aangestorven is van Lambrecht Willem Geerten. 
 
Op een los velletje staat: ende Claus Jan Clausz. ende Phs. Jan Claus ende 
Dirck Jan Clausdr.met hueren geboren momb. ende Anna Jan Clausdr. cum tutore 
electo. 
 
R61,f.17,dd.3-2-1535: Verkoop door Ghijb Gerit Roefs aan Jan Bakermans, van 
een erfthijns van 24 st. min 1 oert, welke thijns verkoper in koop verkregen 
had van Geen Dircx van Brey, volgens brief dd.10-1-1535. 
 



R61,f.17,dd.4-2-1535: Verkoop door Willem Willem Cortsmets aan Jenne Jansdr. 
van Huechten wed. Willem Maes Goessens voor haar tocht en haar kinderen ter 
erfelijkheid, van huis, hof, enz. gelegen aen die Heye, ul. Goessen 
Lenaerts, al. Jacob Loyen en verder rondom de straet. Item nog eenstuk land. 
Verkoper had de erfenis in koop verkregen van de erfg. Jenneke Pels, volgens 
Bossche schepenbrieven. Belofte van betaling door Jen Jansdr. van Huechten 
van de som van 40 k.gld. 
 
R61,f.17v,dd.14-2-1535: Belofte van betaling door Dries Scepers tot Asten 
aan Marten Willem Sbruynen van de som van 24 st. 
R61,f.17v,dd.14-2-1535: Belofte van kwijtschelding door Jan Janssen van den 
Bosch aan Andries zijn broer, van alle geloften die hij aan Marten Willems 
voor hem gedaan heeft en stelt hem daarvoor al zijn goederen in handen. 
 
R61,f.18,dd.15-2-1535: Verkoop door Reyner Jan Willems, onze medeschepen, 
aan Dirck Peters van Vosholen en t.b.v. Marie Petersdr. van Vosholen zijn 
zuster van een erftijns van 5 k.gld. en 10 st..... Niet af. 
 
R61,f.18v,dd.15-2-1535: Vonnisbrief van de Provisuers der Tafel van de 
H.Geest van haar panden en weerpanden. 
 
R61.f.18v,dd.31-1-1535: Scheiding en deling tussen Henrick Henrick Vos en 
Katlijn Henrick Vosdr. met momb. en Gerit Dircks van Kessel als m&m van 
Gertruy dr. Henrick Vos en Peter Marten Maes als m&m van Margriet ook dr. 
Henrick Vos voorz., van alle goederen hen aangekomen van Henrick en Heylwich 
hun vader en moeder. 
De 4 kinderen van Henrick Vos hebben gelost aan Heylke hun moeder ieder 9 
vaten rogge, belopende tesamen 3 mud. Ook zal Heylke haar leven lang 
bezitten een backhuys met 7 roeyen hoefs, 2 appelbomen, en 1 kersboom. 
 
R61,f.19v,dd.19-2-1535: Verkoop door Lambrecht Maesz. van Hove aan Dirck Jan 
Driessen, van een stuk land, gelegen aen gen Langhorst. 
 
R61,f.19v,dd.4-3-1535: Verkoop door Mr. Willem Mathijssen en Mr. Jacob 
Mathijssen en Peter Joosten van den Berckven als m&m van Dirck dr. van 
Mathijs van den Eynde, Jan Brans als m&m van Mechteld, Marcelis Mathijssen 
van den Eynde en Michiel Mathijssen voorz., aan Frans Mathijssen van den 
Eynde, van hun deel in een stuk beemd, geheten den Vosbeempt, ul. erfg. 
Claes van Dorren, al. erfg. Ghiel van Eckerbroeck, uf. Rolof van Milhees, 
c.p., af. de gemeynt. 
 
R61,f.20,4-3-1535: Verkoop door Frans Mathijssen van den Eynde aan Mr. Jacop 
Mathijssen van den Eynde, van een erfthijns van 20 st. te betalen uit de 
helft van een stuk beemd, geheten den Vosbeempt. 
 
R61,f.20,dd.5-3-1535: altera martii: Erfmangeling tussen Lenart van Roggel 
en Jan Tonis Bakermans. 
 
R61,f.20v,dd.5-3-1535: Overdracht door Leenaert Sconinck als m&m van 
Geertruyd en zij met hem, aan Antonis hun zoon van alle goederen die hen 
aangestorven zijn van hun vader en moeder, liggende in de parochie van 
Roggel. Verkoop door dezelfden aan Lijsbeth Peter Swittendr., van 5 vaten 
rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof met toebehoren, ul. erfg. Jan Maes 
Goykens, al. Jan Tonis Bakermans. De los is 12 k.gld. Verkoop door Jan Tonis 
Bakermans aan Leenaert van Roggel en Geertruy zijn huisvr., van een stuk 
land gelegen bij Lenarts erfenis. 
 
R61,f.21,dd.9-3-1535: Testament van Johanna dr. Jan Oems, gezond van lichaam 



en verstand. Zij vermaakt aan de kinderen van Peter Oems een huis, hof en 
erfenis, gelegen in de Derpstraet, ul. Jan Vervolcken, al. erfg. Peter Oems. 
Item 2 mud rogge erfpacht, die jaarl. geldende zijn de erfg. van Gabriel N. 
Zij mogen het terstond na dood van Johanna aanvaarden. Zij stelt de kinderen 
van Joest Peter Oems in de plaats van hun vader met de voorwaarden, dat deze 
kinderen van Peter Oems voorz. zullen geven aan Gerit Oems, Johanna's half-
broer en Lijsbet en Lijske der jongsten, haar halfzusters en Heyn haar half-
broer, allen nakinderen van Jan Oems, of hun kinderen ingeval van overlij-
den, 5 peters eens, elke peter van 17 st. Item vermaakt zij aan Jan Peters 
N., haar deel, te weten de helft van 1 mud rogge, die geldende zijn de erfg. 
van Jan Happen. 
 
R61,f.21v,dd.9-3-1535: Verkoop door Aert Jan Willem Haywigens voor zijn 
tocht en Jan Henricks van Horrick als momb. van de kinderen van Aert voorz., 
aan Jan Henrick Colen, van een erfthijns van 25 st. te betalen uit huis en 
hof, gelegen aent Sliven, ul. Jan Janssen van den Bosch c.p., al. Gielis van 
Kessel. Gelden Claus Geldens belooft mede voor de onm. kinderen van Aert 
voorz. om voor de 25 st. de helft van een stuk beemd als weerpand te 
stellen. De los is 21 k.gld. Aert Jan Willem Haylwigens en Jan Henricks van 
Horrick als momb. van de kinderen Aert voorz. verwekt bij Katharina 
Henricksdr. van Horrick beloven te betalen zodat Gelden Claus Geldens 
daarvan ontlast zal zijn. 
 
R61,f.22,dd.14-3-1535: Verhuurcedulle van Jan Goyaert Bakermans aan Geen 
Dircx van Breij van goederen die Lambrecht Willem Geerten aangekomen waren 
na dood van hun vader en moeder en hem, verhuurder, bij erfdeling met zijn 
broers en zusters aangekomen waren. De duur is voor 8 jaar, daarvoor zal 
Geen ieder jaar betalen aan Willem Peter Bakermans 22 st. Brabants en aan 
Sander Peters Verhofstadt ook 22 st. en aan Jan Goyaert Bakermans ook 22 st. 
 
R61,f.22v,dd.14-3-1535: Verkoop door Geen Dircx van Breij aan Jan Goyart 
Bakermans van alle goederen die hij in koop verkregen had van Willem Peter 
Bakermans, Sander Peters Verhofstadt en Gijb Gerit Roefs, en hen aangekomen 
na dood van Lambrecht Willem Geerten. 
 
R61,f.22v,dd.16-3-1535: Verkoop door Claus Janssen van Eckerbroeck aan Aert 
Jan Sanders, van huis, hof, enz. gelegen aent Sliven, ul. Jan Henricks van 
Eckerbroeck, al. Dirck Rutten c.p., uf. de waterlaet, af. de straet. Claus 
voorz. had het huis, enz. in koop verkregen van Marie nat. dr. van Heer 
Vranck Sbruynen. 
 
R61,f.23,dd.19-3-1535: Verkoop door Simon Jan Deelens aan Goessen Reynen 
t.b.v. Heer Jan van den Wijer, pbr. van 1 mud rogge erfpacht te betalen uit 
een stuk beemd gelegen int Romsel. De los is 31 k.gld. 
 
R61,f.23v,dd.12-3-1535: Verkoop door Marcelis Alaerts als m&m van Margriet 
en zij met hem, aan Peter Marten Maes, van een erfrente van 3 peters met de 
hoofdsom, welke rente Jan Jacops Maes tauden tijden aan de voorz. Marcelis 
en Margriet gevest had. Verkoop door Peter Marten Maes aan Jan Janssen van 
Vosholen van huis, hof, enz., als hij in koop verkregen had van Koenraet 
Aerts Vervolcken. 
 
R61,f.24,dd.22-3-1535: Constitutie door Goyart Moral voor Jan van Aelst en 
Jan Goyart Smolders om al zijn zaken te behartigen tot wederroeping. 
 
R61,f.24,dd.24-3-1535: Verkoop door Joest Willem Horrickmans aan Dirck 
Willem Cortsmets van een stuk beemd. Gertruyd van Reest had deze beemd in 
koop verkregen van Thomas Jan Rofs. 



 
R61,f.24,dd.24-3-1535: Verkoop door Matijs Corstens Verbraken en Lijbet 
Peters van Peelt met geboren momb., aan Maes Peter Sanders van een stuk land 
gelegen omtrent den Molenberch. 
 
R61,f.24v,dd.6-4-1535: Belofte van betaling door Dirck Lenarts van Aelst van 
de som van 61 k.gld., die Jan Lenarts van Aelst geworven had van Lijn Loyen, 
waarmee jaarl. van geldt 1 mud rogge en 9 vaten, volgens inhoud van schepen-
brieven van Helmont. 
 
R61,f.24v,dd.15-4-1535: altera palmarum: Verkoop door Jan Henricks Ver-
volcken aan Peter Aerts van den Venne, van 4 roeyen land gelegen in de 
Commerstraet, ul. Dries Henricks Vervolcken, al. Koenraet Vervolcken, al. 
Vreyns die Gruyter. 
 
R61,f.24v,dd.3-4-1535: Verkoop door Jan Jan Happen en Marten Jan Happen, 
Aert Aerts van den Berge als m&m van Dirck dr. Jan Happen, Peter Heynen m&m 
van Elske dr. Jan Happen, Dirck Jan Colen m&m van Margriet dr. Jan Happen, 
Dirck Jan Raymekers m&m Katarina dr. Jan Happen en Aleyt Jan Happendr. met 
geboren momb., aan Gerit Aerts Verberscet, van een heytcamp. Gerit voorz. 
vest een rente van 3 gld. op de heytcamp. 
 
R61,f.25,dd.14-4-1535: voor Pasen: Verkoop door Jan Henrick Smeets en Jan 
Tonis Potters als m&m van Aleyt dr. Henrick Smeets, aan Jan Henrick Smeets 
den jongsten, van alle goederen verkopers aangekomen na dood van Henrick 
Smeets hun vader en nog aankomen zal na dood van Peterke hun moeder. Verkoop 
door Henrick Henrick Smeets aan Jan Henrick Smeets den jongsten, van zijn 
deel. Zoals boven. Te weten, zijn deel van de gelagen in de Dorpstraet. Item 
nog van een beemd gelegen achter den Molenberch. Jan Henrick Smeets de jonge 
belooft te betalen aan Jan zijn broer de som van 47 gld. 
Jan Henrick Smeets de jonge belooft te betalen aan Jan Tonis Potters en 
Aleyt Henrick Smeetsdr. zijn huisvrouw, van de som van 50 k.gld. Verkoop 
door Jan Henrick Smeets de jongste aan Jan Tonis Potters en Aleyt Henrick 
Smeetsdr. van 3 peters, elke peter voor 18 st. gerekend, uit zijn gedeelte 
van de gelagen, in de Derpstraet, ul. erfg. Jan die Coninck, al. Peter van 
den Camp, af. Jan Henrick Scerders. Pasen viel dit jaar op 16 april. 
 
R61,f.26,dd.21-4-1536: Scheiding en deling tussen Jan Henrick Smeets als m&m 
van Gertruy dr. Gerit Geenen en Margriet ook dr. Gerit Geenen, van de 
erfgoederen hen aangekomen na dood van Gerit Geenen en Lijsbet zijn huisvr. 
 
R61,f26v,dd.26-4-1536: Verkoop door Goessen Reiniers van den Venne aan Heer 
Jan Willem Bruynen pbr., van een erfthijns van 3 k.gld. en 10 st. te betalen 
zo lang Heer Jan leven zal, uit een stuk land. 
 
R61,f.26v,dd.30-4-1536: Verkoop door Heer Marcelis Jacops van den Eynde, 
pbr. en Jacop van den Eynde met hem, aan Willem Claes Swaeg? van Dorren, van 
het deel hem aangestorven van Heer Marcelis van den Eynde en van Henrick 
zijn broer en van Jutte zijn zuster en nog zal aansterven van Margriet zijn 
zuster, allen kinderen van Michiel van den Eynde. 
 
R61,f.26v,dd.30-4-1536: Testament van Gertruy, Johanna en Margriet allen 
dochters van Maes Bakermans, waarin zij alles aan elkaar nalaten. 
 
R61,f.27,dd.29-4-1536: Scheiding en deling tussen Joest Joesten Lemmens en 
zijn kinderen, die hij verkregen had bij Lijsbet Pouwels van Vosholen, te 
weten Pouwel, Leenart en Mechteld, van alle erfgoederen. Joest krijgt de 
tocht. 



 
R61,f.27v,dd.5-5-1536: Overdracht door Lijsbet Martensdr. van Sliven, wed. 
van Aert Gerits en Peter van Eynhouts, voor haar tocht, aan haar kinderen 
verwekt bij Peter van Eynhouts als bij Adriaen Gerits, van een camp erf, 
groot omtrent 9 lopens. en gelegen aen die Heye en nog de helft van een stuk 
beemd gelegen int Romsel. 
 
R61,f.27v,dd.5-5-1536: Overdracht door Marten Peters van Eynhouts en Job Jan 
Deenen als m&m Katherina dr. Peter van Eynhouts en Lijsbet voorz., en Peter 
Aert Gerits, Jan Aert Gerits en Dirck Aert Geritsdr., kinderen van Aert 
Gerits verwekt bij Lijsbet voorz., aan Marcelis Janssen van Vosholen en 
Aleyt ook dr. van Aert Gerits en Lijsbet voorz., van de helft van een stuk 
beemd gelegen int Romsel. 
 
R61,f.28,dd.5-5-1536: Job Jan Deenen als m&m van Katherina dr. Peter van 
Eynhouts en Lijsbet Martensdr. van Sliven zijn deel in een stuk land groot 
omtrent 9 lopens, gelegen aen die Heye [niet af] 
Overdracht door Marten Peters van Eynhouts en Job Jan Deenen als m&m van 
Katherina, kinderen van Peter en Lijsbet voorz. en Peter Aert Gerits en 
Marcelis Janssen van Vosholen als m&m van Aleyt en Dirck Aert Geritsdr., aan 
Jan Aert Gerits, van een stuk euselvelt, geheten dat Eusel. 
Overdracht door Peter Aert Gerits en Jan Aert Gerits en Job Jan Deenen als 
m&m van Katherina en Marcelis Janssen van Vosholen als m&m van Aleyt, aan 
Marten Peters van Eynhouts en Dirck Aert Geritsd., van de helft van een stuk 
erf totten palen toe omtrent 9 lopensaet. 
 
R61,f.28v,dd.5-5-1536: Overdracht door Marten Peters van Eynhouts en Jan 
Aert Gerits, Marcelis Janssen van Vosholen als m&m van Aleyt en Dirck Aert 
Geritsdr., aan Peter Aert Gerits en Job Jan Deenen als m&m van Katherina, 
van de helft van een stuk land totten palen toe, gelegen aen die Heye. Alle 
kinderen van Lijsbet Martensdr. van Sliven beloven hun moeder niet meer 
lastig te vallen aangaande de goederen. 
 
R61,f.29,dd.24-5-1536: Verkoop door Jan Goyart Maes aan Frans Rolofs van 
Milheeze de oudste, van een stuk land gelegen aen den Mortel. Verkoop door 
Henrick Rolofs van Milheeze als gemachtigde van zijn broers en zusters, aan 
Bruysten Tijs Metsers, van een stuk land gelegen in de Veltomsecker. Henrick 
Rolofs van Milheeze en Frans zijn broer, gelovende voor alle andere 
kinderen, bekennen betaald te zijn van 9 vaten erfpacht, die zij gevest 
hadden in de goederen van Jan Goert Maes. Zij schelden denselven Jan en 
allen anderen daarven kwijt. Zij vertijden op alle brieven die daarvan zijn 
t.b.v. Jan voorz. 
 
R61,f.29v,dd.3-6-1536: Verkoop door Jan Dirck Brans aan Haylwig wed. Mathijs 
van den Eynde van een erfthijns van 6 k.gld., te betalen uit zijn deel in 
een hove met toebehoren gelegen in de Santstraet. De los is 100 k.gld. Jan 
Dirck Brans belooft te betalen aan Haylwig wed. Mathijs van den Eynde eerst 
komende Pinksteren de som van 6 gld. van de genoemde 100 gld. 
 
R61,f.30,dd.12-6-1536: Verkoop door Jan Wouter Emonts aan Peter Jan Ghijben, 
van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, enz. gelegen aent Scoet. De 
pacht was verkoper aangekomen bij testament van Jacop van den Eynde. 
Verkoper vertijdt op de erfpacht en op alle testamenten en rechten. Ook 
Jutta zijn moeder vertijdt aangaande haar tocht. 
 
R61,f.30,dd.12-6-1536: Verkoop door Peter Jan Ghijben aan Goeswijn Marten 
Peter Maes, van een erfthijns van 2 currente gld., te betalen uit een stuk 
land. De los is 35 k.gld. 



 
R61,f.30v,dd.12-6-1536: Verkoop door Henrick Henrick Swittens en Aert van 
den Eynde als m&m van Joest dr. Henrick Switten voorz. en Dirck Jacobs 
Switten als m&m van Mechteld dr. Henrick Switten, aan Dirck Jan Geldens als 
m&m van Geertruy ook dr. Henrick Witten, van alle goederen haefl. en erfel. 
hen aangestorven van Gertruy hun moeder en nog zullen aansterven van Henrick 
hun vader, behalve dat deze daaruit gelden zal 3 mander rogge, te weten aan 
het St. Katherina altaar te Z. 10 vaten en het Capittel van St. Oedenrode 8 
vaten en nog de thijns van de grond en de commer van het dorp. Belofte van 
betaling door Dirck Jan Geldens aan Henrick Henrick Switten en Dirck Jacob 
Switten van de som van 47 k.gld. En aan Aert van den Eynde ook 47 k.gld. 
 
R61,f.31,dd.16-6-1536: Verkoop door Joest Joesten Lemmens voor de tocht en 
Pouwel Joest Lemmens, Lenaert Joest Lemmens en Mechteld Joest Lemmensdr., 
aan Willem van Aelst, van 1 mader rogge erfpacht. Joest voorz. had de 
erfpacht in koop verkregen van Laureyns Joest Buckinx. Overdracht door 
Lenaert, Pouwel en Mechteld aan Joest Lemmens hun vader, van hun deel en 
recht van 35 st., die Joest voorz. in koop verkregen had van Jan Bakermans. 
Joest Joest Lemmens belooft zijn kinderen die hij gekregen heeft bij Lijsbet 
van Vosholen, dat hij alle schulden zal betalen die hij heeft gekregen toen 
Lijsbet stierf, zodat de kinderen ervan ontlast blijven. 
 
R61,f.31v,dd.16-6-1536: Verkoop door Jan Claus en Claus Jan Claus en Philips 
Jan Claus en Dirck Jan Claus cum tutore nato, aan Jutte Joost Jonckersdr., 
van 3 vaten rogge om er haar vrije wil mee te doen. Te betalen uit huis, 
hof, enz. gelegen aent Sliven, ul. erfg. Corstiaen Geldens, al. Joest Goyart 
Jan Goerts, uf. de erfg. Corst Geldens, af. de straet. De los is 8 k.gld. 
 
R61,f.31v,dd.12-5-1536: Nota: Overeenkomst tussen Simon Jan Dirck Gielen en 
Joest Claus Wijntkens, aangaande het kind dat Joest voorz. wettelijk 
verkregen had bij Marie Sijmonsdr. Sijmon zal het kind hoeden en goeden als 
zijn andere kinderen. Indien Joest voorz. als vader van het kind zou sterven 
zonder wettige geboorte, dan zal het kind alle goederen van hem erven en dan 
zal Sijmon terug krijgen hetgeen hij aan Joest en Marie gegeven heeft. 
Krijgt Joest wel wettige kinderen, dan zullen zij allen gelijk delen. 
 
R61,f.32,dd.4-7-1536: Verkoop door Dirck Jan Geldens aan Jan Pouwels Colen 
van een erfthijns van 6 k.gld., te betalen tot Helmont uit huis, hof, enz. 
gelegen aent Eckerbroeck, ul. erfg. Jan Verstraten, al. erfg. Pouwel van 
Nuwenhuys, uf. Dirck van Kessel 2e bedde, af.een waterloop. Item nog uit een 
groesveld. De los is 100 k.gld. 
 
R61,f.32v,dd.26-7-1536: Verkoop door Art Verscaut als m&m van Jutte dr. Maes 
Maes Mesmekers, aan Joest Willem Horckmans, van een stuk land geheten int 
Veltim. ul. de verkoper, al. Goessen Lenaerts van Roey, uf. erfg. Simon van 
Roey, af. Jan van Doerren c.p. 
 
R61,f.32v,dd.8-7-1536: Verkoop door Willem Willem Geerten aan Pouwel Janssen 
Vervoert van een stuk beemd gelegen int Romsel. 
 
R61,f.32v,dd.17-7-1536: Verkoop door Joest Gerit Erkensdr. als tochterse, en 
Pouwel Joesten Vervolcken als m&m van Marie dr. Goert Sanders en zij met hem 
aan Heer Daniel Aert Deenen van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit een 
gedeelte van huis, hof, enz. gelegen aent Eynde Scoets, ul. Jan Weylaerts, 
al. Goert Bakermans. De los is 15 k.gld. 
 
R61,f.33,dd.11-8-1536: Verkoop door Deynout Deynouts van Ovelwegen aan 
Henrick Gerits van den Greeff, van een stuk land gelegen in de Veltemsecker. 



De los is 11 k.gld. 
 
R61,f.33,dd.11-8-1536: Belofte van betaling door Cornelis Willems van den 
Goer en Joest Jan Roefs m&m van Erke en Heylwich Willemsdr. van den Goer, 
aan Willem Willems van den Goer, van de som van 52 k.gld. 
 
R61,f.33v,dd.11-8-1536: Verkoop door Jan Jan Reynen en [Marten Jan Reinen 
(doorgestreept)], aan Jan Henrick Colen van een erfthijns van 3 k.gld., te 
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heye, ul. erfg. Willem Cort-
smets, al. Frans Verhofstat c.p., uf. erfg. Willem Cortsmet, af. de straet. 
 
R61,f.33v,dd.25-8-1536: Verkoop door Jan Peter Vos aan Jan Henrick Colen van 
1 mander rogge erfpacht te betalen uit een stuk land gelegen aent Scoet. 
 
R61,f.33v,dd.25-8-1536: Verkoop door Peter Marten Maes aan Marten Peter Maes 
zijn vader, van een stuk land gelegen aent Scoet. 
 
R61,f.34,dd.31-8-1536: Verkoop door Aert Peters Maes aan Willem Jacops van 
den Eynde van een erfthijns van 20 st., te betalen uit een stuk dries 
gelegen aan de Steestraet, geheten tLaer, ul. erfg. Maes Hanssen, al. erfg. 
Jacop van den Eynde, uf. den wech, af. erfg. Marten Maes. De los is 17 gld. 
 
R61,f.34,dd.18-9-1536: Constitutie gegeven door Marcelis Peters van den 
Greve en Jan zijn broer en Heylwich Petersdr. van den Greeff en Dirck Jan 
Geldens m&m van Gertruy, voor Anthonis Henrick Witten, om al hun rechten te 
vervorderen tegen Willem van Aelst, aangaande de verstorven goederen van 
Dirck Henricksdr. van den Greeff aan de kinderen van Peter van den Greeff en 
de kinderen van Henrick Switten, te weten Antonis en Dirck Geldens voorz. 
Zij zullen wezen een kind en gelijk op delen in de goederen die hen van 
Dirck voorz. aankomen zullen. 
 
R61,f.34v,22-9-1536: De provisoren van de H.Geest van Lierop doen veilen 
zekere goederen die zij tauden tijden opgewonnen hadden en toebehoord hebben 
aan Jan Dirck Froyen. 
 
R61,f.34v,dd.22-9-1536: Verkoop door Deynout Deynouts van Ovelwegen aan 
Willem Jacops van den Eynde, van 3 vaten rogge, die Deynout voorz. aanster-
ven zullen na dood van Jacob voorz., d.w.z. van zijn deel van 3 mander rogge 
als Pouwel Happen, Jacob voorz. geldende is. 
 
R61,f.34v,dd.22-9-1536: Verkoop door Wouter Goessen Goykens aan Marten Peter 
Maes, van 1 k.gld., te betalen uit het deel als hem aangestorven is van 
Peter Sanders, zijn vrouws vader en nog aansterven zal van Ijda, zijn vrouws 
moeder. 
 
R61,f.35,dd.22-9-1536: Vonnisbrief van Dirck Deenen, van de goederen die hij 
opgewonnen had van Claus Pouwels, gericht aan 4 lopens. land met een scuere, 
ul. en al. Gerit Aleyten Daniels, uf. de straet, af. erfg. Mette Henricx, 
van 1 mud rogge, welk mud Daniel Henrick Daniels verkocht had Pouwel Tonis 
van den Zoersel uit de voorz. onderpanden, volgens brief dd.15-2-1449. 
Vonnisbrief van Goyart IJsbouts van de goederen die hij opgewonnen had van 
Henrick Henrick Heyselmans. 
 
R61,f.35,dd.22-9-1536: Verkoop door Peter Verstraten en Aert Verdoeyenbraken 
als provisors van de H.Geest van Lierop aan Jan Dircx van het goed dat zij 
opgewonnen hadden met vonnis en recht van Jan Dirck Sfroyen. 
 
R61,f.35v,dd.27-9-1536: Verkoop door Henrick Maesmekers aan Gerit Daniel 



Hansen van een erfthijns van 2 gld. te betalen uit een camp erf. 
 
R61,f.35v,dd.27-9-1536: Verkoop door Jan Dircx aan Frans Jan Lomans, van 
goederen die hij in koop verkregen had van de provisors van de H. Geest van 
Lierop. Idem verkoopt hij aan dezelfde een stuk heytcamp. 
Verkoop door Frans Jan Lomans aan Jan Dircx van een stuk land. 
 
R61,f.36,dd.27-9-1536: Verkoop door Jan Dirck Kievits aan Emma? wed. Willem 
Goerts van Best voor haar tocht en haar kinderen ter erfelijkheid, van een 
chijns van 2 gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen in de Keyserstraet, 
ul. Henrick Smets, al. Jan Dalenbroecx, uf. de straet, af. de wech. De los 
is 35 gld. 
 
R61,f.36v,dd.27-9-1536: Verkoop door Mari Thijs Metsersdr. met haar m&m 
Lenaert Bouwens en hij met haar en zij met hem gelovende voor Anna Rom-
boutsdr. Vervoert, aan Bruysten Tijs Metsers en Goris zijn broer, van het 
goed, haefl. zowel als erfel. als hun aangestorven is na dood van Mathijs 
hun vader en Margriet zijn vrouw. 
 
R61,f.36v,dd.13-10-1536: Verkoop door Maes Jan Reynen aan Jan zijn broer van 
de helft van een gelag, aen die Heye. 
 
R61,f.37,dd.13-10-1536: Verkoop door Jan Jan Reynen als m&m van Heylke, en 
zij met hem, aan Jan Henrick Colen van een erfthijns van 3 k.gld. te betalen 
uit huis, hof, enz. gelegen aen die Hey, ul. Frans Verhofstat c.p., al. 
erfg. Willem Cortsmets, uf. de straet, af. erfg. Willem Cortsmets. De los is 
50 k.gld. 
 
R61,f.37,dd.26-10-1536: Verkoop door Heer Peter van Eckerbroeck pbr. aan Jan 
Henrick Colen van een erfthijns van 6 k.gld. Welke thijns verkoper in koop 
verkregen had van Joest Janssen van den Berckven, deze belooft te gelden uit 
een stuk beemd, geheten den Knoepsbeempt. 
 
R61,f.37v,dd.15-10-1536: Verkoop door Simon Jan Eerkens? aan Willem Deenen 
van 8 vaten rogge erfpacht uit een stuk beemd, ul. het Godshuis van Postel, 
al. Marten van Eckerbroeck. De los is 23 k.gld. 
 
R61,f.37v,dd.9-11-1536: Verkoop door Joest Joesten Lemmens aan Goessen 
Reynen, van een erfthijns van 35 st. te betalen uit een camp erfs, groot 5 
lopens. gelegen aent Scoet. Verkoper had de thijns in koop verkregen van Jan 
Maes Bakermans. 
 
R61,f.38,dd.14-11-1536: Verkoop door Jan Dalenbroecx aan Marten Peter Meus, 
van een erfthijns van 20 st. te betalen uit een stuk land. 
 
R61,f.38,dd.14-11-1536: Verkoop door Maes Goert Loyen aan Jan Henrick Colen 
van een stuk beemd gelegen in de Kievitsnest. Koper geeft voor de beemd aan 
verkoper een thijns van 4 gld., die Maes voorz. Jan voorz. geldende was, uit 
een stuk land gelegen in den Pasecker. 
 
R61,f.38,dd.17-11-1536: Akte is doorgestreept. Verkoop door Jan Henrick 
Scerders en Laureyns Henrick Scerders en Wouter van Roy m&m van Aleyt dr. 
Henrick Scerders, aan Denis Gort Loyens van een stuk land, gelegen omtrent 
den Molenberch, ul. Henrick Happen, al. erfg. Peter van den Greeff, uf. 
Simon Sjonckers, af. den Hogenwech. 
 
R61,f.38v,dd.5-12-1536: Verkoop door Goert IJsbouts en Jan Tielens Ver[aer?] 
aan Jan Pouwel Colen, van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit enkele 



stukken beemd. De los is 36 k.gld. 
 
R61,f.38v,dd.13-12-1536: Verkoop door Willem van Os voor zijn tocht en 
Lambrecht en Lenaert, broers, kinderen van Goert Lenart Gielkens, en mede 
gelovende voor alle andere erfg., aan Jacop Willems van Os, van een stuk 
land gelegen omtrent den Molenberch, ul. Bruysten Verhees, al. Goert 
IJsbouts, uf. erfg. Tonis Wouters, af. den Hogenwech. 
 
R61,f.39,dd.13-12-1536: Verkoop door Dirck Jan Raymekers aan Jan van Diepen-
beeck, van een stuk beemd, gelegen omtrent den Kerckendijck. De los is 48 
k.gld. 
 
R61,f.39v,dd.13-12-1536: Verkoop door Jan Wouter Goerts aan Thijs Verbraken, 
van een erfthijns van 10 st. te betalen uit huis, hof, enz., ul. Aert Maes 
c.p., al. de straet, uf. Jan Conincx, af. de straet. Belofte door Thijs 
Verbraecken, dat hij aan Jan Wouter Goerts, ewelick, erflick en jaerlicx, 
zal betalen alle currente gld. als Jan voorz. gevest heeft Reyn Jan Willems. 
 
R61,f.40,dd.3-1-1536: Scheiding en deling tussen Henrick Jan Colen en Jacob 
Loyen als m&m van Dirck dr. Jan Colen, en Heylwich en Margriet, dochters van 
Jan Colen, met momb., allen kinderen van Jan Colen en Margriet Tielmansdr. 
van Eyck, van alle goederen hen aangestorven van hun moeder. 
 
R61,f.40v,dd.8-1-1536: Verkoop door Peter Marten Maes aan Henrick Jan Colen 
van alle versterf hem aangekomen na dood van zijn moeder, behalve zijn deel 
van 25 vaten rogge en de thijns van de grond. 
 
R61,f.40v,dd.8-1-1536: Verkoop door Jacob Goert Loyen aan Jan Jan Colen van 
huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. erfg. Maes Bakermans, al. erfg. 
Michiel van den Eynde. Item nog een heytcamp en twee stukken land. 
 
R61,f.41,dd.9-1-1536: Verkoop door Henrick Lambrecht Goessens aan Willem 
Denen, van een stuk land, gelegen aan den Wilchkenswech. 
 
R61,f.41,dd.13-1-1536: Overdracht door Jan Henrick Scerders als m&m van 
Willemke dr. Daniel Hansen en Reyner Jan Reynen als m&m van Marie ook dr. 
Daniel Hansen, aan Gerit Daniel Hansen, van hun deel in een stuk land 
gelegen aent Scoet. Item van hun deel van 1 mander rogge, welke geldende 
zijn de erfg. Goyart Loyen. 
 
R61,f.41v,dd.15-1-1536: Verkoop door Peter Marten Maes als m&m van Margriet 
en Gerit Scoefs m&m van Gertruy aan Henrick Henrick Vos, van een stuk beemd 
gelegen aen Wielput. Henrick Henrick Vos belooft dat hij altijd betalen zal 
3 k.gld. die te lossen staan, volgens brieven, die Peter Marten Maes en 
Gerit Scoefs ten deel gevallen zijn bij deling. Scheiding en deling tussen 
Peter Marten Maes en Gerit Scoefs, van de goederen die zij bij deling 
verkregen hebben, afkomstig van Henrick Vos. 
 
R61.f.42,dd.15-1-1536: Verkoop door Peter Aert Gerits aan Griet Dirck Cui-
persdr.? ter tocht en haar kinderen voor de erfelijkheid, van 1 mander rogge 
erfpacht te betalen uit huis, hof, enz., ul. erfg. Peter Bakermans, al. Jan 
Slegers. De los is 18 gld. 
 
R61,f.42v,dd.18-1-1536: Verkoop door Frans Jan Lemmens aan Gerit Aert Gerit 
Erkens, van goederen die Frans voorz. in koop verkregen had van Jan Dircx 
van den Bosch. Gerit voorz. zal de pachten en lasten staande op het voorz. 
goed betalen. 
 



R61,f.42v,dd.18-1-1536: Overdracht door Aleyt Jan Petersdr. wed. Willem 
Truyen en Joest en Frans, broers, kinderen van Jan Lomans en Marten Peters 
van Horrick m&m van Marie dr. Jan Lomans en Aleyt Jan Lomansdr., aan Jan Jan 
Scoetmans, van de erfgoederen hen aangestorven van Willem Jan Scoetmans. 
 
R61,f.43,dd.18-1-1536: Belofte van betaling door Jan Lomans voor zijn tocht, 
Joost en Frans zijn zonen, Marten Peters van Eynhouts als m&m van Marie dr. 
Jan Lomans en Aleyt Jan Lomansdr., aan Jan Scoetmans en Aleyt Jan Scoet-
mansdr., van de som van 12 gld. of st.? aangaande zekere pacht. 
 
R61,f.43,dd.22-1-1536: Verkoop door Peter Marten Maes aan Gerit Scoefs van 
een stuk beemd, geheten den Loo, zoals die hem ten deel gevallen is van 
Henrick Vos. Hij zal er jaarl. uit gelden 3 k.gld. min 5 st. ten Bosch en 
nog 22 st. en de grondthijns. 
 
R61,f.43v,dd.24-1-1536: Verkoop door Marten Aerts van Cuelen aan Jan Sberc-
kers, van een stuk groesveld, groot een sestersse. 
 
R61,f.43v,dd.24-1-1536: Verkoop door Willem Sander Willems aan Marten Peter 
Maes, van 1 mander rogge erfpacht uit een stuk beemd geheten den Wielputs-
beempt. De los is 16 gld. 
 
R61,f.43v,dd.24-1-1536: Verkoop door Aert Henricx van Eynhouts aan Jan 
Verscaut, van alle goederen hem aangekomen na dood van zijn vader en nog aan 
zullen komen van zijn moeder. 
 
R61,f.44,dd.24-1-1536: Verkoop door Jut Tielen Schijersdr.? wed. Henrick 
Buckinx voor haar tocht en Henrick Henrick en Marie Henrick Buckinxdr. met 
momb. en Laureyns Buckinx, aan Jan Celen Tielens, van huis, hof, enz. en nog 
een stuk land, gelegen aent Slieven. Jan voorz. heeft Jut en haar kinderen 
gevest 1½ gld. in de genoemde goederen. De los is 25 k.gld. 
 
R61,f.44,dd.24-1-1536: Verkoop door Maes Aert Gerit Erkens m&m van Cornelis, 
gelovende voor Cristina Peter Oemsdr. en Katlijn wed. Joest Peter Oems, als 
voor haar tocht en Dirck Everts van Diesdonck en Peter Jan Gijben en Maes 
Aert Gerits voorz. gelovende voor de kinderen Joest Peter Oems, aan Goessen 
Tonis Goessens, van een stuk beemd, geheten Ten Buynre, ul. erfg. Deynout 
Heyselmans, al. Heer Jan Aert Sbruynen c.p., uf. erfg. Henrick Smets, af. de 
koper c.p. 
 
R61,f.44v,dd.25-1-1536: Verkoop door Willem Willems van den Goer, aan 
Cornelis zijn broer en Heylwich zijn zuster en Joest Jan Roefs m&m van Erken 
ook dr. Willem van den Goer, van alle haefl. en erfel. goederen hem 
aangestorven van zijn vader en nog aankomen zullen van zijn moeder. Dirck 
Rutten belooft als verreycte scult te betalen aan Cornelis Willems van den 
Goer, Heylwich zijn zuster en Joest Jan Roefs, van de som van 26 k.gld. en 
10 st. met 10 vaten rogge. 
 
R61,f.44v,dd.26-1-1536: Verkoop door Jan Pouwels van Nuwenhuys en Henrick 
zijn broer, aan Henrick Jan van den Gretser? en Oede zijn huisvrouw, ook dr. 
Pouwel voorz., van erfgoederen hen aangestorven van vader en moeder. 
 
R61,f.45,dd.27-1-1536: Verkoop door Frans van Meyel m&m van Geertruy en zij 
met hem, voor haar tocht, en Dirck Deynout Heyselmans als m&m van Anna en 
zij met hem, aan Mr. Jan Hermans, pbr., van een erfthijns van 25 st., te 
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. Willem Bruystens Verhees 
en verder rondom de gemeynt. 
 



R61,f.45,dd.27-1-1536: Verkoop door Jan Henrick Smets m&m van Geertruy dr. 
Gerit Genen en Margriet Gerit Genendr., Peter Gerit Genen en Tijs Gerit 
Genen, aan Jan Tonis Potters en Goessen Tonis Wouters, van het versterf hen 
aangekomen van Lambrecht Genen, te weten van een huis, gelegen binnen Weert. 
 
R61,f.45v,dd.30-1-1536: Verkoop door Gherit Wouters van Ham? als m&m van 
Mechteld en Lijsbet Jan Driesdr., aan Jan Dirck Kievits, van een stuk land. 
 
R61,f.45v,dd.30-1-1536: Verkoop door Marten Janssen van Nuwenhuys, aan Jan 
Corsten Geldens, van 4 vaten rogge erfpacht uit zijn deel van een gelag. De 
los is 11 gld. 
 
R61,f.46,dd.30-1-1536: Verkoop door Weyn van den Dale aan Willem Willems van 
Horrick, van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Houbroeck, ul. Dries de Cuyper, al. erfg. Goessen van Vee. De los is 18 
peters. 
 
R61,f.30-1-1536: Verkoop door Maes Goert Maes Goyens, aan Lijsbet Peter 
Martensdr., van een erfthijns van 20 st. te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen aent Slieven, ul. erfg. Goessen van Vee, al. erfg. Henrick Maes. 
Item nog uit een stuk land. De los is 16 gld. 
 
R61,f.46v,dd.30-1-1536: Verkoop door Aert Verscaut aan Geertruy Dirck Lues-
kensdr. wed. Michiel Henricks voor haar tocht en haar kinderen voor de 
erfelijkheid, van 9 vaten rogge erfpacht, te betalen uit hof en erfenis, ul. 
Henrick Martens, al. Marten van Eckerbroeck. Item nog uit een stuk beemd. De 
los is 25 gld. 
 
R61,f.46v,dd.1-2-1536: Belofte van betaling door Jan Lenarts van Aelst aan 
Goyard Bakermans, van een som van 53 k.gld. 
 
R61,f.46v,dd.1-2-1536: Verkoop door Jan van Vosholen aan Jan Aerts Verscaut 
van 1 mander rogge erfpacht. Verkoper had de mander rogge in koop verkregen 
van Vreyns Sijnen soen en Laurens zijn vader gevest had uit een stuk land, 
volgens brief dd.17-1-1529. 
 
R61,f.47,dd.1-2-1536: Verkoop door Pouwel Janssen Vervoert aan Geertruy 
Dirck Lueskensdr. wed. Michiel Henricks, tot haar tocht en haar kinderen ter 
erfel., van 9 vaten rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen 
aen die Heye, ul. Simon Scusters, al. Marten van Roy. De los is 25 gld. 
 
R61,f.47,dd.1-2-1536: Verkoop door Jan Lenarts van Aelst aan Bruysten Thijs, 
van een erfthijns van 3 gld en 5 st., te betalen uit een stuk land geheten 
den Leenecker. De los is 50 k.gld. 
 
R61,f.47v,dd.31-1-1536: Verkoop door Henrick Aert Cortsmets aan Aert Daniel 
Swevers, van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen 
aen den Clopijnde, ul. het Godtshuys van Postel. Item nog uit een stuk land. 
De los is 30 k.gld. 
 
R61,f.47v,dd.31-1-1536: Verkoop door Willem Jan Bruynen aan Heer Peter van 
den Dale pbr., van een erfthijns van 20 st. te betalen uit een stuk land, 
geheten den Bottelecker, ul. Jan Wouters, al. Willem Tielens, uf. Goessen 
Henricx, af. erfg. Truy Goyart Leenarts. En uit meer panden. Verkoper had de 
thijns in koop verkregen tegen Goessen Tonis Goessens, blijkens brief dd. 
6-3-1531. 
 
R61,f.48,dd.7-2-1536: Verkoop door Jan Claus voor zijn tocht en Claus en 



Philips zijn zonen, mede gelovende voor Dirck Jan Clausdr., aan Jan Janssen 
van den Bossche, van huis, hof, enz. 
 
R61,f.48,dd.7-2-1536: Verkoop door Henrick Peters van Tongerlo, aan Henrick 
Henrick Vos, van 1 mander rogge erfpacht, welke verkoper in koop verkregen 
had van Henrick Peter Vos en Henrick gevest had uit een stuk beemd gelegen 
in de Colcken, volgens brief dd.21-1-1520. 
 
R61,f.48,dd.7-2-1536: Verkoop door Simon Jan Dirck Chielen aan Pouwel 
Janssen Vervoert, van 8 vaten rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, 
enz., ul. Ghib Jan Giben, al erfg. Dirck Gerits. De los is 22 k.gld. 
 
R61,f.48v,dd.8-2-1536: Verkoop door Jan Jan Colen aan Jan Pouwel Colen van 
een erfthijns van 3 gld. te betalen tot Helmont uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Eckerbroeck, ul. Jan Henrick Smits, al. erfg. Dirck Happen, uf. erfg. 
Dirck van Kiglaer, af. de Dijck. De los is 50 k.gld. 
 
R61,f.48v,dd.3-2-1536: Verkoop door Goessen Tonis Wouters aan Heer Goert 
Daems pbr. als rector van het O.L.V.altaar en t.b.v. dat altaar, van 1 mud 
rogge erfpacht, te betalen uit een half bunder beemd, gelegen in de Colcken. 
Item nog uit enkele andere stukken land. De los is 30 peters. 
 
R61,f.49,dd.3-2-1536: Heer Peter van Eckerbroeck pbr. als gemachtigde van 
Jut Bollen en van de kinderen van Tielen Henrick Bakermans, heeft doen 
veilen een stuk beemd, gelegen aan den Molenberch, waaruit een erfpacht 
verkocht door Jan Jacob Maessen, wegens gebrek van betaling opgewonnen was. 
Jan Janssen van Dorren koopt de beemd met pacht en brieven. 
 
R61,f.49v,dd.3-2-1536: Heer Mathijs Hannarts als gemachtigde van Heer 
Goessen Hannarts heeft doen veilen een stuk land, dat Heer Goessen voorz. 
opgewonnen had. Jan Janssen van Doerren koopt het. De veildag is 29-1. 
 
R61,los vel dd.10-5-1537: Verkoop door Mr. Willem van den Eynde en Frans, 
Michael en Marcelis, kinderen van Mathis van den Eynde, Frans voorz. zich 
sterk makend voor Mr. Jacob zijn broer, Jan Dirck Brans als m&m van 
Mechteld, Peter Joesten van den Berckven als m&m van Dirck, beiden dochters 
van Mathijs vorz., aan Willem Tielen Claes, van het ¼ deel van een huysinge 
en het ¼ deel van een heytcamp, gelegen aent Scoet, neven erfg. Thielen van 
Eyck, al. Jan Jan Colen. Item nog enkele stukken land. 
 
R61,los vel: Verkoop door Willem Coppen?, Marten Peter Maes als m&m van 
Mechteld, Deynout van Ovelwegen als m&m van Marie, beiden dochters van Jacob 
van den Eynde, Jan Goyart Verberne gelovende voor zusters ende broeders, 
Michael Dirck Jacob Michaels en Henrick zijn broeder gelovende voor zuster 
en broeders, aan Willem Tielen Claes van hun virdel! van huis en [hofstad] 
en heytcamp gelegen aent Scoet belendend Jan Jan Colen en de erfg. Thielen 
van den Eyck. Verder afgebrokkeld. 
 
R61,f.50,dd.17-2-1536: Verkoop door Jan Aert Gerits aan Peter zijn broer, 
van een euselvelt. Peter voorz. verkoopt aan Jan zijn broer een erfthijns 
van 2 k.gld., te betalen uit huis, hof, enz.gelegen aen de Heye en geheten 
den Wildeman, ul. Jan Willem Slegers, al. erfg. Peter Bakermans. De los is 
35 k.gld. Peter verkoopt aan Anna Driesdr. van Horrick een erfthijns van 30 
st. uit bovengenoemd huis. De los is 25 gld. Anna Driesdr. van Horrick 
verkoopt aan Jan Aert Gerits al haar versterf aangaande de goederen haar 
verstorven van vader en moeder en dat voor 25 gld. 
 
R61,f.50v,dd.20-2-1536: Verkoop door Henrick Janssen van den Geetser aan 



Henrick Henrick Switten, van een erfthijns van 3 k.gld. te betalen uit huis, 
hof, enz.gelegen aent Eckerbroeck, ul. Dirck Jan Geldens, al. Aert Jan 
Sanders. De los is 50 gld. 
 
R61,f.51,dd.21-2-1536: Belofte gedaan door Marten Denis van Colbraken, 
Willem Denis, Dirck Denis, Willem Janssen Vervoert als m&m van Marie, Peter 
Cremers als m&m van Henrick, Maes Jan Reynen als m&m van Aleyt, en allen 
samen gelovende voor Anthonis Nouwen en zijn huisvr. [Heylwig], aan Aleyt 
Denis te geven van de eerstvolgende oogst elk 5½ vaten rogge en verder ieder 
jaar op Lichtmisdag 4 vaten rogge zo lang zij leeft. Ook mag zij het 
backhuys hebben, houden en er mee doen wat zij wil. Ook krijgt zij 4 wijen 
hoefs in de hoff zo lang zij leeft. Item mag Aleyt in de boomgaard een 
appelboom kiezen. Als Aleyt de heytcamp wil verkopen mag zij de helft van de 
opbrengst behouden. 
 
R61,f.51v,dd.11-3-1536: Verkoop door Simon Claus Zeelmekers aan Frans Gerits 
van Brey, t.b.v. Gerit zijn vader van een erfthijns van 3 k.gld., te betalen 
uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heye, ul. Pouwel Janssen Vervoert, al. 
Goessen Lenaerts, uf. het Romsel, af. de gemeyn Heye. Deze erfthijns is eens 
gevest geweest in een schepenbrief van Lierop, die kwijt is. De los is 50 
k.gld. 
 
R61,f.52,dd.21-3-1536: Belofte van betaling door Deynout Deynouts van 
Ovelwegen aan Anna Jansdr. Verbernen van een som van 21 k.gld. Item Willem 
Hillen? aan Anna voorz. 53 k.gld. 
 
R61,f.52,dd.21-3-1536: Verkoop door Bruysten Tijs Metsers aan Anna Jansdr. 
Verbeernen van een erfthijns van 3 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen aen die Heye, ul. heer Massereel, al. erfg. Willem Cortsmets. Item 
nog uit een stuk land gelegen in de Veltemsecker. De los is 50 k.gld. 
 
R61,f.52v,dd.26-3-1536: Verkoop door Margriet wed. Henrick Verijnden voor de 
tocht en Mathijs Henricks van Horrick als m&m van Marie dr. Henrick 
Verijnden, en gelovende voor de andere kinderen, te weten Lemmen, Walraven, 
en Jan, Dirck, Heylwich en Acht, dochters van Henrick Verijnden, aan Jan 
Tielens, van 10 vaten rogge erfpacht te betalen uit huis, hof, enz., ul. 
Jacob van Os, al. Faes Jan Wouters, uf. erfg. Peter Oems, af. de straet. De 
los is 25 k.gld. 
Verkoop door Jacob van Os aan Margriet wed. Henrick Verijnden ter tocht en 
haar kinderen ten erfrecht van 5 vaten rogge erfpacht, te betalen uit huis, 
hof, enz. De los is 12 k.gld. 
 
R61,f.53,dd.26-3-1536: Verkoop door Jacob van Os aan Denis Goyart Loyens van 
een stuk land, gelegen omtrent den Molenberch. Verkoper had het land in koop 
verkregen van de erfg. Goyart Leenarts. 
 
R61,f.53,dd.17-3-1536: Belofte door Pouwel Anthonis Bakermans, mede voor 
zijn andere broers en zusters, dat hij Jan en Henrick zijn broers, tot goede 
veste zal brengen. Daarom vertijden zij op alle goederen hen aangestorven 
van Margriet hun moye, die huisvr. was van Peter Wouters, t.b.v. Peter 
voorz. Peter Wouters belooft te betalen de som van 20 k.gld. 
 
R61,f.53,dd.17-3-1536: Verkoop door Dirck Maes Froyen aan Anthonis Baker-
mans, van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Eckerbroeck, ul. Aert van Stockven, al. de straet. Item nog uit een 
stuk land. De los is 15 gld. 
 
R61,f.53v,dd.28-3-1536 voer paeschen: Verkoop door Dirck Janssen van Kessel 



de 1e bedde, aan Bouwen Gerits van Alem, van 2 mud rogge erfpacht te betalen 
van en uit een hoeve gelegen ter plaets geheyten ten Eckerbroeck. De los is 
72 k.gld. In marge; Extract gegeven 26-7-1777. 
 
R61,f.53v,dd.28-3-1536: Verkoop door Claus Pouwels Heyligens als m&m van 
Geertruy dr. Peter Vos, aan Dirck Dircksdr. van Kessel, vrouw van Marten 
Willem Bruynen, van een stuk land. 
 
R61,f.54,dd.29-3-1536: Verkoop door Jan Jan Lemmens als m&m van Marie dr. 
Aert Verhijnaert, aan Aert Jan Sanders, van het versterf hen aangekomen na 
dood van Aert Verhijnaert en nog zal aankomen na dood van Margriet zijn wed. 
De goederen zijn gelegen in Asten. Aert Jan Sanders zal betalen de som van 
20 k.gld. 
 
R61,f.54v,dd.30-3-1536 paesavont: Overdracht door Willem Claes Dircks onze 
medeschepen, aan Jacob Maes Loyen, van een erfthijns van 3 k.gld., welke 
thijns de voorz. Jacob en Jan zijn broer aan Willem voorz. verkocht hadden. 
De los is 54 k.gld. 
 
R61,f.54v,dd.30-3-1536: Verkoop door Jan Jan Colen aan Willem Claes Dircks, 
van een erfthijns van 3 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent 
Eynde Scoets. ul. erfg. Michiel van den Eynde, al. erfg. Maes Bakermans. De 
los is 54 k.gld. 
 
R61,f.55,dd.30-3-1536: Verkoop door Henrick Lambrecht Goessens aan Jan 
Lenaerts van Aelst, van een camp erf, geheten die Hove, welke camp verkoper 
en zijn broers en zusters aangekomen was na dood van Goessen Maes Goyens 
Verbernen. Verkoper heeft de delen van zijn broers en zusters in koop 
verkregen. 
 
R61,f.55v: Pasen viel op 1 april, waarna het jaar 1537 begon naar de stijl 
van de hoofdstad Den Bosch. 
 
R61,f.55v,dd.5-4-1537: Scheiding en deling tussen Marten, Willem en Dirck, 
broers en kinderen van Denis van Colbraecken en Willem Janssen Vervoert als 
m&m van Marie, Anthonis Nouwen als m&m van Heylwich, en Peter Cremers als 
m&m van Henrick en Maes Jan Reynen als m&m van Aleyt, allen dochters van 
Denis voorz., van alle goederen hen aangestorven van Denis voorz. en nog 
zullen aankomen na dood van Aleyt hun moeder. 
Verkoop door Marten Denis van Colbraeken en Peter Scremers als m&m van 
Henrick dr. Denis voorz. aan Maes Jan Reynen van erfgoederen hen aangekomen 
na dood van Denis voorz. en nog zullen aankomen van Aleyt wed. Denis voorz. 
Willem Denis verkoopt aan Dirck Denis zijn broer. 
Anthonis Nouwen verkoopt aan Dirck zijn broer! zijn deel in een beemd. 
 
R61,f.56v,dd.5-4-1537: Verklaring gedaan door Jonas nat. zoon van heer Jan 
Sgreven dat hij volledig voldaan is van ontvangsten en uitgaven, door Willem 
Deenen. 
 
R61,f.57,dd.9-4-1537: Verkoop door Jonas nat. zoon van Heer Jan Sgreven aan 
Willem Claus Dircx, onze medeschepen, van een erfthijns van 70 st., welke 
thijns verkoper in koop verkregen had van Dirck en Jan, kinderen van 
Cornelis Froyen, gevest in huis, hof, enz. Dirck en Jan hadden de thijns in 
koop verkregen van Dirck Janssen van Kessel. 
 
R61,f.57,dd.9-4-1537: Verkoop door Willem Claus Willem Dircx, aan Jonas nat. 
zoon van Heer Jan Sgreven, van een erfthijns van 5 k.gld., te betalen uit 
huis, hof, enz., gelegen in Gheen Vlaes, zolang als Jonas leven zal. 



Willem Claus Willem Dircks belooft Jonas te geven de som van 106 gld., als 
Jonas voorz. wettige kinderen heeft of tot huwelijkse staat zal komen. 
 
R61,f.57v,dd.17-4-1537: Verkoop door Jan Jan Colen aan Henrick van Hulst van 
een erfthijns van 3 k.gld., te betalen in de kerk van Nederweert, uit een 
stuk land, geheten den Hulscamp. De los is 50 k.gld. 
 
R61,f.57v,dd.17-4-1537: Verklaring door Jonas nat. zoon van Heer Jan Greven, 
dat hij voldaan is van alle ontvangsten en uitgaven die Willem Claus Dircks 
zijnentwege gedaan heeft. 
 
R61,f.58,dd.26?-4-1537: Verkoop door Jan Jan Bruynen aan Heer Mathijs Han-
naerts, t.b.v. Heer Gossen Hannaerts, van een stuk land, welk land door Heer 
Mathijs als gemachtigde van Heer Goessen opgewonnen had. 
 
R61,f.58,dd.26-4-1537: Verkoop door Jan Willem Slegers aan Jan nat. zoon 
Heer Jan Bruynen, van huis, hof, enz. gelegen aen die Heye, ul. Peter Aert 
Gerits, al. erfg. Thijs Didden, uf. het Godshuys van Postel, af. de straet. 
Verkoper had 2 delen in koop verkregen van de broer(s?) van zijn vrouw. 
 
R61,f.58,dd.1-5-1537: Belofte van betaling door Simon Jan Deelen, aan de 
kinderen van Jan Willen, van een som van 17 k.gld., en dat na de dood van 
Lijs Willen nu ter tijd huisvrouw van Simon voorz. 
 
R61,f.58v,dd.2-5-1537: Verkoop door Jan Jan Reynen als m&m van Heylwich, aan 
Denis Loyen van het deel van een stuk beemd, dat Heylwich aangekomen was van 
haar vader, en gelegen aan de Molenberch, ul. Heer Peter van Eckerbroeck, 
al. erfg. Goyart Leenarts, uf. Peter Berten, af. de straet. 
 
R61,f.58v,dd.2-5-1537: Verkoop door Henrick Henrick Heyselmans, aan Jan Jan 
Reynen, van alle versterf dat hem zal aankomen van zijn vader en moeder en 
stelt daarvoor als onderpand al het versterf dat hem aan zal komen van 
Lijsbet, de moeder van zijn huisvrouw. 
 
R61,f.58v,dd.28-5-1537: Verklaring door Margriet wed. Jan Lemmens en Jan Jan 
Lemmens van de 1e bedde en Jan Jan Lemmens en Anna en Digna, allen kinderen 
van Jan en Margriet voorz., dat zij betaald zijn van een erfmander rogge, 
als tauden tijden Job Jan Deenen gevest had Henrick Cocx en Jan Lemmens had 
de mander in koop verkregen van Henrick Cocx voorz. 
 
R61,f.59,dd.15-6-1537: Verkoop door Anthonis Henrick Witten aan Dirck Jan 
Geldens van zijn deel in huis, hof, enz. gelegen aent Eckerbroeck, zoals het 
hem is aangekomen van vader en moeder, ul. Willem van Aelst, al. erfg. Gerit 
van den Greeff, uf. erfg. Henrick Cortsmit, af. de Hogewech. Item nog zijn 
deel van een stuk beemd int Eckerbroeck. Dirck voorz. belooft Anthonis 
voorz. te betalen de som van 51 of 55 gld. 
 
R61,f.59,dd.15-6-1537: Beloft door Lambrecht Goyart Lenarts en Lenart zijn 
broer, gelovende voor hun moeder en hun andere broers en zusters, dat zij 
Willem van Os hun ouwe vader zijn leven lang zullen onderhouden, zoals goede 
kinderen dat behoren te doen. 
 
R61,f.59v,dd.20-6-1537; Verkoop door Thomas Willem Maes als m&m van Lijsbet 
en zij met hem, aan Heer Aert van Kessel pbr., van het 1/3 deel van 8 vaten 
rogge erfpacht, welke 8 vaten rogge verkoper met zijn vrouw en de andere 
erfgenamen waren aangekomen na dood van IJke dr. Dirck Vranck Hannen en 
Heylwich. 
 



R61,f.59v,dd.1-7-1537: Verkoop door Aert Jan Truyen als m&m van Marie en 
Peter Smolders als m&m van Jenneke, beiden dochters van Dirck Willem Gerits, 
aan Gielis Cortsmets, van een stuk beemd gelegen aen die Voert. Michiel 
Goerts Verberne vernadert het stuk beemd. 
 
R61,f.60,dd.7-7-1537: Verklaring gedaan door Heer Dirck Dirck Clompenmekers, 
pbr. en deken van de Collegiale kerk van de H.Geest te Roermond, dat hij en 
Aert Passaerts als m&m van Lijsbet, Reinier zijn zwager als m&m van Margriet 
dr. Dirck voorz., Jacob en Seger, broers, kinderen van Seger Teffers verwekt 
bij Katrijn ook dr. van Dirck voorz., dat zij als gerechte en naaste erfg. 
van Heer Simon van den Hofstat pbr. en geboren oom, ontvangen hebben uit 
handen van heer Peter van Eckerbroeck de som van 97 gld. voor 2 mud rogge 
erfpacht met de jaarl. pachten, welke Marie wed. van Simon van Eckerbroek 
met haar kinderen jaarl. schuldig was te gelden uit erfenis van Simon voorz. 
De brieven hierover zijnde dd. St.Antonisdach 1526 zijn wegens oorlog en 
andere zaken kwijt geraakt, waarom er nu andere brieven gemaakt zijn. Marie 
en haar kinderen worden daarop kwijt gescholden. 
 
R61,f.60v,dd.27-4-1533!: Nota: Testament van Gerit Matheus van den Houte, 
gezond van lichaam en goed van verstand. Hij vermaakt aan Matheus Dirck 
Sconcks kinderen, verwekt bij Marie Jan Gijbendr. de halve hofstadt met de 
halve huyse gelegen aent Scoet, waar hij vroeger in gewoond heeft en hem 
aangekomen was van vader en moeder. Item vermaakt hij aan de voorz. kinderen 
een beemd geheten den Loocamp. Ook vermaakt hij aan de kinderen van Jan 
Janssen van den Soersel bij Lijsbeth Dirck Sconcksdr. een ecker omtrent 5 
lopens. groot. Item vermaakt hij aan Heer Jacob Dirck Sconck pbr. een beemd 
gelegen op die Colcken en nog een ecker geheten die halve Steenstraet, en 
nog een ecker geheten die Hasemortel, waaruit gelden 3 vaten rogge jaarl. 
aan de H.Geest. Jacob voorz. mag het zijn leven lang bezitten, daarna gaan 
zij naar de kinderen van Matheus Dirck Sconck en aan de kinderen van Jan 
Janssen van den Soersel om gelijk op te delen. 
 
R61,f.61,dd.12-6-1537: Willem van Castart voor hem zelf en als gemachtigde 
van de erfg. der hoeve tot Verscher heeft stil gelegd een stuk beemd 
rijdende tegen een beemd van Jan Goyart Bakermans. 
 
R61,f.61v,dd.25-7-1537: Verkoop door Aert Henrick Hanen aan Lijsbet zijn 
zuster van een erfthijns van 24 st. te betalen uit het ¼ deel van een stuk 
erf, geheten die Spaut en nog uit het ¼ deel van een stuk erf geheten de 
Campke met huis en hof daarop staande. De los is 20 k.gld. 
 
R61,f.61v,dd.25-7-1537: Machtiging gegeven door Lijsbet Henrick Hanendr. aan 
Aert haar broer om met de andere erfg. te scheiden en te delen en voor haar 
het lot te ontvangen en om te verkopen het gelaech gekomen van Nees en Jenne 
Froyen, ul. Heer Thonis Deenen, al. Ariaen Deenen. Daarmee zal men afleggen 
het geld dat Lijsbet haar moeder gewonnen? had aan Luytke van Bruegel ten 
Bossche. 
 
R61,f.62,dd.10-8-1537: Verkoop door Jan Willem Slegers aan Henrick Peter 
Bakermans van 1 lopsaet land gelegen aen die Heye. 
 
R61,f.62,dd.10-8-1537: Belofte van betaling door Goert Pauwels van Duppen 
aan Lijsbet Gelden Hap Duysendr. van een som van 15 gld. met 1 mander rogge. 
Lijsbet moet dit geld uitzetten en beleggen voor haar tocht en voor het kind 
dat zij bij Goyart voorz. verkregen had ter erfel. Lijsbet voorz. scheldt 
Goyart kwijt van alle actien m.b.t. het voorz. kind. 
 
R61,f.62v,dd.23-8-1537: Verkoop door Aert Jan Menten aan Marten Janssen van 



Nuwenhuys, van een stuk beemd gelegen int Romsel. 
 
R61,f.62v,dd.23-8-1537: Verkoop door Peter Marten Maes aan Aleyt wed. Maes 
ter tocht en haar kinderen bij Maes verwekt ter erfelijkheid, van een stuk 
beemd. 
 
R61,f.62v,dd.23-8-1537: Verkoop door Geertruyd Maes Mesmekersdr. en Goert 
Bruystens van Asten en Geertruy ook dr. Bruysten voorz., gedrieen met 
geboren momb., aan Michiel Mathijssen van den Eynde, van een stuk heytvelt. 
 
R61,f.63,dd.25-8-1537: Verkoop door Heer Jacob Dirck Sconck pbr. aan Heer 
Dirck Rolofs van Milheze, van 1 mander rogge erfpacht, welk mander Heer 
Jacob voorz. in koop verkregen had van Dirck Janssen van Kessel de 1e thoro 
als m&m van zijn huisvr. en Joost Joosten van Liessel ook als m&m van zijn 
vrouw en Aert Philips van Helmont als m&m van Cristina en Mari Michiel 
Sconcksdr. Het mander rogge was hen aangekomen van de nagelaten goederen van 
Jan Sconck. 
 
R61,f.63,dd.25-8-1537: Overdracht door Heer Jacob Dirck Sconck, pbr. en Jan 
Jan Bruystens gelovende voor zijn kinderen verwekt bij Lijsbet Dirck Sconcks 
en Mari Jan Gijbendr. en Jan Teuwen Sconck gelovende voor broers en zusters, 
aan Heer Dirck Ruelens van Milheze, van 1 mud rogge erfpacht. Het mud rogge 
was verkopers aangekomen na dood van Jan Sconck en geldende is uit goederen 
tauden tijden toebehoord hebbende aan Claes Maes Neppers. 
 
R61,f.63v,dd.25-8-1537: Verkoop door Heer Jacob Dirck Sconck aan Jan Teuwen 
Sconck t.b.v. hem en zijn broers en zusters, en Mari Jan Gijbendr. voor haar 
tocht, van zijn deel in huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, hem aangestorven 
van vader en moeder. 
Item nog het 1/4 deel van een stuk land geheten den Langecker. 
Heer Dirck Ruelens van Milheeze belooft dat hij brecken sal alsulcken brieff 
als Heer Jacobp Sconck tauden tijden Heer Dirck voorz. gevest hadde, als van 
16 ponden grote vleems en kent hem daeraff betaelt, welcken brieff sloech op 
enen ecker geheyten den Langenecker ende enen ecker geheyten den Heesten?. 
 
R61,f.64,dd.25-8-1537: Vertijding door heer Jacob Dirck Sconcks op een stuk 
beemd als Gerit Matheus van den Houte aan hem vermaakt had voor zijn tocht 
en dat t.b.v. Matheus Dirck Sconcks en zijn huisvr. en kinderen en t.b.v. 
Jan Bruystens en zijn kinderen, verwekt bij Lijsbet zijn huisvrouw. 
Verkoop door Jan Jan Bruystens gelovende voor zijn kinderen die hij 
verkregen heeft bij Lijsbet, en Mari Jan Gijbendr. met momb. en Jan Teuwen 
Sconcks gelovende voor zijn broers en zusters, aan Heer Dirck Ruelens van 
Milheeze, van een erfthijns van 30 st. op Allerheiligendag te betalen uit 
een stuk beemd gelegen in die Colcken, ul. Jacob Michiels van den Eynde, al. 
St. Tonis autaer c.p. De los is 25 k.gld. 
 
R61,f.64v,dd.23-8-1537: Jan Jan Sbruynen en Willem Tielen Claus als 
provisoren der Tafel van de H.Geest zijn gericht met vonnis en recht aan een 
stuk land voor geen Langhorst, en nog aan een stuk land gelegen in de 
Strijpen. Schepenbrief dd. 20-3-1456. Het is wegens het in gebreke blijven 
van betaling van 1 mander rogge, welke Peter Gerit Claes in oude tijden 
gevest heeft aan Jan Aert Gelis t.b.v. de voorz. Tafel. 
Tevens zijn de voorz. provisoren gericht aan huis, hof, enz. gelegen aent 
Scoet, ul. Jan van Kessel, al. Mechtelt Peter Hexdr., vanwege het in gebreke 
blijven van de betaling van 4 vaten rogge, welke eertijds gevest zijn door 
Henrick Janssen van den Soersel aan Pouwel Jan Mabelen t.b.v. Jan zijn 
broer, volgens brief dd.4-3-1457, welke 4 vaten rogge Jan Jan Mabelen in 
oude tijden overgegeven had aan Henrick Lambrechts van Heuchten en Henrick 



Henrick Heyselmans als provisoren van de Tafel der H.Geest, brief dd. 
17-9-1484. 
De zelfde provisoren zijn gericht aan een huysinge met een camp erfs gelegen 
tot Veltom, ul. Gerit Aerts van Roy, al. erfg. Bruys die Wever, uf.Royer 
hoeffs, ook wegens gebrek van betaling van 3 mander rogge, welke Pauwel Roef 
Conincx verkocht en opgedragen had aan Jan Lambrechts van den Venne uit de 
voorz. onderpanden volgens brieven dd.6-9-1486, welke 3 mander Jan 
Lambrechts Honsnasen met nog 5 malder rogge bij testament vermaakt had aan 
de Tafel voorz. Testament dd.25-11-1487. 
 
R61,f.65,dd.25-9-1537: Verkoop door Matheus Aelbert Roevers aan Jan zijn 
broer, van een erfthijns van 20 st., welke erfthijns Goert van Thoer met nog 
1 gulden gevest had aan de voorz. Matheus en Jan voorz. uit huis, hof, enz. 
volgens schepenbrieven. 
 
R61,f.65v,dd.25-9-1537: Verkoop door Joest Goerts Verhoeven als m&m van 
Mechteld dr. Claus Jan Willem Claus en Welt Claus als m&m van Joest ook dr. 
Claus voorz. en Peter Dirck Janssen als m&m van Aleyt ook dr. van Claus 
voorz. en Willem van Colbraecken als m&m van Katlijn ook dr. van Claus 
voorz. aan Lenard Haengreefs, van alle versterf hen aangekomen na dood van 
Jenneke dr. van Willem Claus Jan Willem Claus. 
 
R61,f.65v,dd.29-9-1537: Verkoop door Henrick Lambrecht Goessens aan Thonis 
Lenarts van Roggel van een stuk land. 
Idem verkoopt hij aan Jan Tonis Bakermans een erfthijns van 15 st. te 
betalen uit huis, hof, enz., ul. Aert Libelen en verder rondom de straet. De 
los is 5 gld. met de tijns van de grond. 
 
R61,f.66,dd.28-9-1537: Verkoop door Claus Claus Weyndelen en Margriet, Mari 
en Lijske, dochters van Claus Weyndelen en Jut Jansdr. Verheyenbraecken wed. 
Claus Weyndelen voor haar tocht, aan Gerit Peters Verkeenen, van alle 
versterf hen aangekomen na dood van Claus Weyndelen voorz., te weten een 
huis, hof, enz. gelegen in de Commerstraet, ul. het Godtshuys van Postel, 
al. Thijs Verbraecken. Item nog een stuk land. 
Belofte door Laureyns Janssen van Voshoelen aan Jutta Jansdr. Verheyen-
braecken wed. Claus Weyndelen om te betalen de som van 18 currente gld. in 
termijnen van 4 gld. per jaar. 
Gerit Peters Verkeenen belooft dat hij Laureyns van Vosholen lossen en 
kwijten zal van de belofte die deze gedaan heeft aan Jut Jansdr. Verheyen-
braecken. 
 
R61,f.66v,dd.30-8-1537: Overdracht door Willem Willems van Aelst voor zijn 
tocht, aan Anthonis Henrick Swittens en mede erfg. van 2 schepenbrieven van 
ieder 2 peters jaarl. De ene brief op de goederen nu toebehorende Laureyns 
die Gruyter omtrent de Capelle gelegen en de ander op de goederen Jan Claus 
gelegen aent Slieven, welke 4 peters Dirck Henricksdr. van den Greeff wed. 
Willem voorz. aan Willem vermaakt had. 
Belofte door Anthonis Henrick Witten en Dirck Jan Geldens dat zij Willem van 
Aelst los en vrij zullen houden van hun mede erfg. in de goederen van Dirck 
Henricksdr. van de Greeff, die huisvr. was van Willem voorz. 
 
R61,f.67,dd.27-9-1537: Verkoop door Jan, Henrick en Geertruyd, allen 
kinderen van Jan van den Broeck, samen gelovende voor Anthonis hun broer, 
aan Marten Willem Bruynen, van de helft van een stuk beemd. 
Belofte van betaling door Marten Willem Bruynen aan Jan Janssen van den 
Broeck, van de som van 16 k.gld. Ook belooft hij deze som aan de anderen te 
betalen. 
 



R61,f.67v,dd.27-9-1537: Scheiding en deling tussen Aert Henrick Hanen, macht 
hebbend van Lijsbet zijn zuster en Henrick Henrick Hanendr. en Henrick 
Martens van Valckenborch, verwekt bij Katrijna dr. Henrick Hanen, ook 
gelovende voor de andere kinderen van Katlijn voorz., van alle goederen hen 
aangekomen na dood van Henrick hun vader en Lijsbet hun moeder. 
 
R61, los vel: Verkoop door Willem Coppen, Marten Peter Maes als m&m van 
Mechteld, Deynout van Oevelwegen als m&m van Marie, allen kinderen van Jacob 
Gielen, Jan Jacobs! Verberne gelovende voor broers en zusters, Michiel Dirck 
Jacobs en Henrick zijn broer, gelovende voor zusters en broers, aan Willem 
Thielen Claes, van hun 1/4 deel van huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. 
Jan Jan Colen, al. erfg. Thielen van Eyck. 
 
Heer Thielman Thielens van Eyck en Michael alle wittige kinderen Thielen 
voorz., Jan Vermolen als m&m van Mechteld dr. Thielen voorz., Marcelis Peter 
Thielens voorz. soen, gelovende voer susters ende broders, Jacop Loeyen als 
momboer sijns wijf ende Henrick Jan Colensoen, Heylich Jan Colendr. ende 
Margriet haer suster cum tutore electo. 
 
R61,f.68,dd.altea-10-1537: Jan Pauwel Colen wordt gericht met vonnis en 
recht aan een stuk land gelegen aen Veltom. Brief dd.28-7-1505. Wegens 
gebrek van betaling van 1 mud rogge erfpacht, welk mud rogge Jan Lenaerts 
van Aelst als m&m van Heylwijch dr. Jan van Eckerbroeck ende Heylwich met 
hem??? 
 
R61,f.68v,dd.3-10-1537: Verkoop door Jan Anthonis Bakermans aan Jan Jan 
Colen en Jan Jan Verstraten als provisors der fabrik van Zomeren en t.b.v. 
van de fabrijcke voorz. van een losthijns van 20 st., te betalen uit huis, 
hof, enz., ul. Quirijn Wouters, al. Lenaert van Roggel. De los is 18 k.gld. 
 
R61,f.68v,dd.7-11-1537: Verkoop door Jan Herbert? Scepkens voor de tocht en 
Henrick zijn zoon, ook gelovende voor zijn zusters en Ariaen en Margriet ook 
dochters van Jan voorz. voor de erfelijkheid, aan Willem Willem Smeets, van 
huis, hof, enz. gelegen omtrent den Geester Dijck, ul. en uf. Willem Smets, 
al. Jan van den Geets. 
 
R61,f.69,dd.13-11-1537: Verkoop door Henrick Jan Colen aan Willem Jacobs van 
den Eynde van 1 mander rogge erfpacht en een thijns van 20 st. te betalen 
uit een stuk land gelegen aen die Elsen. De los is 36 gld. 
 
R61,f.69,dd.17-11-1537: Verkoop door Marten Willen Sbruynen aan Willem 
Willem Lambrechts, van huis, hof, enz. gelegen aen die Commerstraet, ul. 
erfg. Aert Verheggen, al. en uf. erfg. Henrick Heyselmans c.p. Belofte door 
Willem Willem Lambrechts aan Marten Willem Bruynen, dat hij 2 mud rogge 
betalen zal aan de erfg. Dirck Deenen en nog 7 gld. en 1 st. 
 
R61,f.69v. is leeg. 
 
R61,f.70,dd.26-11-1537: Verkoop door Goessen Willem Maes Goessens, Goert 
zijn broer, Jan Henrick Sgruyters m&m van Mechteld dr. Willem voorz., Oede 
en Mari ook dochters Willem voorz., samen gelovende voor Willem hun broer, 
aan Jan Willem Maes Goessens hun broer, van huis, hof, enz. gelegen aen die 
Heye, ul. Goessen Lenaerts van Roy, al. de Heystraet, af. Jacobp Loyen c.p. 
Item nog een stuk land. 
 
R61,f.70v,dd.16-11-1537: Belofte van betaling door Jan Willems van Huechten 
voorz. aan zijn broers en zusters te weten Goessen, Goert, Jan die Gruyter 
als m&m, Oye en Mari en Willem, van de som van 71 k.gld. 



 
R61,f.71,dd.16-11-1537: Belofte door Goessen Willems van Huechten, dat hij 
Willem zijn broer zal onderhouden in mondcost, cleeden, scoenen, enz. zolang 
als hij zal leven. Goessen Willems voorz. belooft ook dat hij een mud rogge 
zal afleggen als Heer Jan van den Wijen jaarl. geldende heeft in de goederen 
van de kinderen van Willem Maes Goessens 
 
R61,f.71v,dd.3-12-1537: Verkoop door Peter Dircx van den Camp voor de tocht, 
Peterke, Margriet en Lijsbet, zijn kinderen, aan Jan Aerts Vervolcken, van 1 
mander rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz., ul. erfg. Henrick 
Smits, uf. Jan Henrick Scerders. De los is 14 k.gld. 
 
R61,f.71v,dd.1-1-1537: Verkoop door Evert Claes Molders aan Bruysten van den 
Seylberch, van een erfthijns van 3 k.gld., te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen in de Keyserstraet, ul. Dirck Jan Dirck Chielen, al. Goessen Reynen. 
De los is 50 k.gld. 
 
R61,f.72,dd.10-12-1537: Belofte gedaan touden tijden door Jan van den Broeck 
aan Dirck Marten Willem Bruynen huisvr. om te betalen de som van 62 k.gld. 
Wegens gebrek van betaling komt nu Marten Willem Bruynen als m&m voor een 
gebannen vierschaar om het recht te krijgen een beemd te doen veilen ten 
einde betaald te worden. Evert Claus Molders heeft de beemd gekocht. 
 
R61,f.73,dd.13-12-1537: Verkoop door Bruysten Tijs Metsers aan Henrick 
Roelofs van Milheeze den outste, van een erfthijns van 20 st. te betalen uit 
een stuk land gelegen tot Veltom. 
 
R61,f.73,dd.31-12-1537: Verkoop door Joerden Ariaen Joerdens en Haywijch 
Ariaen Joerdensdr., aan Lenaert Haengreef, van 1 lopensaet land. 
 
R61,f.73,dd.31-12-1537: Verkoop door Aert Aerts van den Berge aan Aert 
Vrancken Vervoert, van een stuk land, welk land verkoper in koop verkregen 
had van de erfg. van Jan Happen en is gelegen aent Scoet. 
 
R61,f.73v,dd.31-12-1537: Verkoop door Heer Jan Jan Bruynen aan Dirck Marten 
Willems huisvr., van de helft van een beemd, welke hele beemd hij met Willem 
Lomans als m&m van Joest dr. Jan Bruynen verkregen heeft van Jan Bruynen hun 
vader. De beemd is gelegen in de Keldermansbeemden, ul. Henrick Lueskens, 
al. erfg. Goessen van Vee. 
 
R61,f.73v,dd.7-1-1537: Verkoop door Ariaen Claes Dircx aan Willem Willems 
van Horrick van een stuk land. 
 
R61,f.73v,dd.7-1-1537: Verkoop door Mathijs Verbracken aan Marten Jacobs 
Coppens van een thijns van 2 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz. ul. erfg. 
Claus Wijndelen. Lijsbet Tijs Ijdendr.? moet haar deel en dogenschap daarin 
geven, van de onderpanden, evenals Gielis Verbraken. De los is 32 gld. 
 
R61,f.74,dd.11-1-1537: Verhuur cedulle van Goessen Reyners van den Venne aan 
Aert Jan Sanders van een halve camp met de huysinge daarop staande. Aert 
voorz. belooft daarvoor te geven 6 mud rogge en 2 vaten en 7 bosch ponden, 
de thijns van de grond en jaarl. decken 2 vijmen scoev(n)en? te laets recht 
en noch 6 k.gld. Hij zal ook reparaties verrichten. Item verhuurt Goessen 
voorz. aan Aert zijn ecker gelegen omtrent den Astense Padt, waarvoor Aert 
belooft te betalen aan het Sinte Clarencloester, 1 Zoemers mud rogge en aan 
Goessen 20 vaten. Item verhuurt Goessen aan Aert een ecker gelegen omtrent 
de Molen, waarvoor Aert belooft te geven jaarl. 7 vaten rogge. Ook verhuurt 
hij de beemd, die hij van Simon Lemmens gekocht had, waarvoor Aert hem zal 



geven 1 mud rogge en 6 k.gld. Item zal Aert hebben de 2 eckers die Goessen 
van de H.Geest heeft, en waarvoor Aert aan de H.Geestmeesters 16 vaten rogge 
geven. De verhuring zal 8 jaar duren, maar mag na 4 jaar opgezegd worden. 
 
R61,f.74v,dd.15-1-1537: Verhuur door Aert Jan Sanders aan Henrick Jan Roefs, 
van zijn gelach, liggende aan de Coninckstraet, waarvoor Henrick belooft te 
betalen 18 k.gld. en 2 vijenen scoefs. Deze verhuring zal 8 jaar duren, na 4 
jaar op te zeggen. 
 
R61,f.75,dd.16-1-1537: Verkoop door Jan Jan Colen aan Henrick Gherits van 
den Greeff, van huis, hof, enz. gelegen aent Eckerbroeck, ul. Jan Henrick 
Smets, al. erfg. Dirck Jan Happen, uf. Frans Dircx van Kiglaer, af. Dirck 
Geldens. Item van nog een stuk land geheten Heyenbraken. 
 
R61,f.75,dd.16-1-1537: Verkoop door Jan van Aelst aan Jan Verschaut, van een 
stuk land, geheten den Nootboom, ul. Jan Verstraten, al. die lege hoeve. 
Jan Verscaut verkoopt aan Frans Joesten van Liessel een erfthijns van 4 gld. 
te betalen uit een stuk land geheten den Nootboom. De los is 67 gld. 
 
R61,f.75v,dd.16-1-1537: Verkoop door Thomas Jan Reynen aan Frans Mathijssen 
van den Eynde, van een stuk heytvelt. 
 
R61,f.75v,dd.18-1-1537: Scheiding en deling tussen Willem Aert Willems en 
Gielis Aert Willems van de goederen hen aangestorven van Aert hun vader en 
nog zullen aansterven van Hillegunt hun moeder. Willem krijgt o.a. huis, 
hof, enz. gelegen in de Keyserstraet. Gielis krijgt landerijen. Zij beloven 
Hillegunt hun moeder jaarl. te geven 9 vaten rogge en elk 12 st. 
 
R61,f.76v,dd.18-1-1537: Verkoop door Goessen Goyart Goessens aan Goessen 
Henrick Henricks, van een erfthijns van 20 st. te betalen uit een stuk land. 
De los is 18 gld. 
 
R61,f.76v,dd.19-1-1537: Verkoop door Jan Gerit Genen aan Jan Jan Lemmens, 
van een zille beemds gelegen in den Kievitsnest. De los is 15 k.gld. 
 
R61,f.77,dd.19-1-1537: Vertijding door Heer Henrick Mathijssen pbr., op alle 
goederen, haefl. en erfel. als hem aangestorven zijn van Mathijs zijn vader 
en nog aansterven zal van Haywig zijn moeder en ook van de goederen die hem 
aangestorven mogen zijn van Heer Marcelis van den Eynde pbr. en van Henrick 
zijn broer en van Jutta zijn zuster en van Margriet zijn zuster, en dat 
t.b.v. meester Willem zijn broer, Marcelis, Frans, Michiel, meester Jacops 
en Jan Brants en Peter van den Berckven. 
 
R61,f.77,dd.22-1-1537: Mutueel testament (helemaal doorgestreept) van Jan 
Janssen van Vosholen en Cristijne zijn huisvrouw. Mocht er iets overschie-
ten, dan vermaken zij aan hun kinderen van den lesten bedde. 
 
R61,f.77v,dd.22-1-1537: Verkoop door Jan Janssen van Scoet aan Marten Peters 
van Horrick, van huis, hof, enz. gelegen aent Eynde Scoets, ul. Jan Gerit 
Peters c.p., al. erfg. Corstiaen Slaets, uf. die gemeyne wielput, af. de 
Broeckstraet. 
 
R61,f.77v,dd.22-1-1537: Verkoop door Deynout Deynouts van Ovelwegen, aan 
Marten Peter Martens, van 1/6 deel van een beemd, welk deel hem aansterven 
mag van Jacob van den Eynde en is gelegen aen den Kerckendijck, ul. de kerck 
van Z., al. Dirck Colen, uf. Aert Daniel Swevers, af. de straet. 
 
R61,f.77v,dd.25-1-1537: Belofte van betaling door Henrick Peters van den 



Greeff aan Jan Jan Colen, dat hij over 3 gld. die hij Willem Deenen gevest 
heeft, en met 54 gld. te lossen staan, de pachten zal betalen, zodat de 
goederen van Jan Colen daarvan ontlast zijn. 
 
R61,f.78,dd.1-2-1537: Verkoop door Aert Aerts van den Berge aan Gerit Aerts 
Verberscit, van een stuk erfenis gelegen aent Eynde Scoets. 
 
R61,f.78,dd.1-2-1537: Verkoop door Pauwel en Willem, broers, kinderen van 
Joest Vervolcken, gelovende voor hun moeder en hun andere broers en zusters, 
aan Ariaen Claes Dircx, van 9 vaten rogge, te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen aent Eynde Scoets, ul. Jan Willem Lomans, al. Dirck Snox, uf. de 
straet, af. Henrick Willem Lomans. De los is 24 k.gld. 
 
R61,f.78,dd.1-2-1537: Verkoop door Goert van Thoer en Aert Henrick Smets aan 
Jan Verscaut, van een stuk land. 
 
R61,f.78v,dd.1-2-1537: Verkoop door Jan Verscaut aan Evert Claus Molders, 
van een erfthijns van 3 k.gld., te betalen uit een stuk land. 
 
R61,f.78v,dd.1-2-1537: Verkoop door Dirck Rutten aan Willem Claus Dircx, van 
8 vaten rogge, te betalen uit huis, hof, enz., ul. Aert Jan Sanders, al. 
Erke Reynkens. De los is 21 k.gld. 
 
R61,f.79,dd.5-2-1537: Verkoop door Laureyns Henrick Scerders, Wout van Roy 
als m&m van Alijt dochter van Henrick Scerders, aan Jan Henrick Scerders van 
hun deel in een stuk land gelegen omtrent den Molenberch. 
 
R61,f.79,dd.5-2-1537: Verkoop door Rutgher Henricx van Werdingen aan Willem 
Willems van Horrick van een erfthijns van 2 k.gld., welke thijns Rutgher 
voorz. in koop verkregen had van Deynout Simons. 
 
R61,f.79,dd.13-2-1537: Scheiding en deling tussen Willem Janssen Vervoert 
m&m van Marie en Maes Jan Reynen m&m van Aleyt, beiden dochters van Denis 
van Colbraken, van de goederen hen verstorven van Denis voorz. en Aleyt zijn 
huisvrouw. 
 
R61,f.79v,dd.12-2-1537: Verkoop door Claus Jan Sanders aan Aert Jan Sanders 
zijn broer, van het versterf hem aangestorven van Goedelke zijn moeder, 
welke goederen gelegen zijn in de parochie van Leende. 
 
R61,f.79v,dd.12-2-1537: Belofte van betaling door Peter Marten Maes aan 
Ariaen Denen, van 16 gld. erfgeld. 
 
R61,f.79v,dd.8?-2-1537: Verkoop door Meester Willem van den Eynde pbr., 
Meester Jacob, Michiel, Marcelis en Frans, broers, allen kinderen van 
Mathijs van den Eynde en Jan Dirck Brants en Peter Joesten van den Berckven, 
aan Gielisken dochter Dirck van Rut, van een thijns van 4 gld. te betalen 
uit een stuk beemd, geheten den Nijenvelt. De los is 75 gld. 
 
R61,f.80,dd.1-3-1537: Verklaring door Heylwijch Willem Jacobsdr., dat zij 
volledig betaald is door Aerd Verscaut, van de som van 23 gld. en 9 vaten 
rogge als afkorting van 4 mud rogge, die Aert Verscaut aan Reyner Haenen en 
Heylwijch voorz. gevest had, uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heye en nog 
uit een stuk beemd int Romsel gelegen, volgens brief van Z. dd.1527, voor 
welke brief Maes Maesmesmekers gelooft had. 
 
R61,f.80,dd.1-3-1537: Verkoop door Aert Verscaut aan Willem Claus Dircx, van 
een stuk land. 



 
R61,f.80,dd.13-2-1537: Verklaring door Mil wed. Jacob Maes Goyens, dat zij 
betaald is van 1 mander erfrogge, die de erfg. van Gabriel Goerts haar 
jaarl. geldende waren. Zij scheldt de erfg. kwijt t.b.v. Aerd Gabrielsdr. 
voorz. 
 
R61,f.80v,dd.13-2-1537: Verkoop door Lambrecht Maes Weerts aan Goessen Maes 
Henricks van Nuwenhuys, van 1 mud rogge uit een stuk erf, gelegen aent 
Scoet. De los is 31 gld. 
 
R61,f.80v,dd.13-2-1537: Erfmangeling door Goert Henricks van Reest, met 
procuratie van Heer Jan van Bruegel, Meester en Provisor van het Godtshuys 
van Postel, met Deynout Simons, van een stuk land, gelegen in Veltom. 
 
R61,f.80v,dd.26-2-1537: Vonnisbrief voor Henrick van Hulst over een erfenis 
geheten den Tempel. 
 
R61,f.81,dd.26-2-1537: Verkoop door Mathijs van Vlierden, Goert Willems van 
Geffen m&m van Katlijne, Lijsbet Slouwen met geb. momb., aan Henrick Aerts 
van Brempt nat. zoon van Jenneke Maes Tijsdr., van alle goederen, die 
Jenneke voorz. heeft en verkopers bij testament nageleten heeft. 
 
R61,f.81,dd.15-3-1537: Verkoop door Jan Henrick Smolders aan Bruysten Bruys-
tens Verhees, van 13 royen land, gelegen aen den Hoevel. Bruysten voorz. 
belooft aan Jan voorz. dat hij tussen deze erfenis een gelijnt zal opzetten 
van 6 voet hoog en dat hij en zijn nakomelingen dat altijd zullen 
onderhouden. Ook zal hij op de erfenis niet meer dan 2 of 3 hennen zal 
houden en geen jachthonden maar een huyshond. 
 
R61,f.81,dd.15-3-1537: Verkoop door Dirck Jan Colen aan Dirck Jan Raymekers 
van hender beyden gedeelten van huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. 
erfg. Willem Loemans, al. erfg. Jan Happen. 
Verkoop door Dirck Raymekers aan Dirck Jan Colen, van een thijns van 5 gld., 
uit huis, hof, enz. en4 gedeelten van de erfenis en nog uit een stuk beemd. 
De los is 100 gld. 
 
Hier verspringt de foliering van links naar rechts. 
 
R61,f.82,dd.8-2-1537: Verkoop door Gevart Willems van Horrick aan Aert 
Henrick Smets, van een stuk beemd gelegen omtrent den Molenberch. 
Omgekeerd verkoopt Aert Henrick Smets aan Gevart Willems van Horrick 1 mud 
rogge uit de voorz. beemd. De los is 28 gld. 
 
R61,f.82,dd.18-3-1536: Verkoop door Frans Michiel Sconcks m&m van Marie en 
zij met hem, aan Ariaen Claus Willems, van een erfthijns van 36 st., welke 
thijns Marie voorz. in koop verkregen had van de wed. Goert Sanders en haar 
kinderen.  
Enkele lege bladen. 
 
R61,f.85r: Protocolle der Scepenbrieven des Scependoms van Zoemeren van 
8-12-1538. Schepenen waren Marten Willem Sbruynen, Reyner Jan Willems, Simon 
Jan Dirck Ghielens, Dirck Jan Colen, Willem Deenen, Machiel Claes van 
Doerne, Frans Joesten van Lyessel, Gijb Jan Gijben en Evert Claes Everts. De 
volgende brieven heb ick ontfangen van den scepenen al wat is gepasseer voer 
mijne tijt. 
 
R61,f.85r,dd.16-10-1538: Verkoop door Meester Jan Heermans pbr. aan Reyner 
Reyner Martens opt Sant, van huis, hof, enz. gelegen tot Veltem aen erfenis 



Reyner Martens opt Sant en voorts rondom de gemeyn straet. 
 
R61,f.86,dd.16-10-1538: Verkoop door Reyn Reyner Martens opt Sant aan 
Meester Jan Heermans, van een erfthijns van 3 k.gld. uit bovengenoemd huis. 
De los is 50 gld. 
 
R61,f.86,dd.20-5-1538: Belofte gedaan door Henrick Jonker? Aerts van Breempt 
als principael schuldenaer op hem en al zijn goed, hebbende en verkrijgende, 
dat hij zal betalen aan Thijs Maes Thijssen en zijn nicht tot Lyerop, Goert 
Willems als m&m van Katharina, ieder 25 k.gld. Deze erfg. zijn eerst 
betaald. De voorz. Henrick belooft, dat hij de erfg. wonende tot Houthaelen 
tevreden zal stellen zodat de voorz. erfg. ervan ontlast zullen zijn. 
 
R61,f.86r,dd.9-12-1538: Mijl Jacob Maes Goerts wed. schenkt krachtens haar 
testament en in puerder aelmisse aan de 2 jongste kinderen van Jan haar 
zoon, te weten Neliske en Jaexke zijn zuster, elk 1 malder rogge erfpacht of 
17 k.gld. eens op haar goederen en aan de langstlevende van de twee het mud. 
Verder vermaakt zij alle goederen haefl. en erfel.aan de andere kinderen van 
Jan haar zoon, waarbij de voor genoemde 2 ook meedelen. 
 
R61,f.87,dd.9-12-1538: Verkoop door Jan Heer Jan Sbruynen aan Jan Willem 
Slegers van 1 lopensaet heytvelt. 
 
R61,f.87,dd.9-12-1538: Verkoop door Lijsbet Goessen Seelendr. wed. Lambrecht 
van den Hoeven, met Goesen haar zoon en Lijnke, Alet en Anna, allen kinderen 
van Lambrecht voorz. met geboren momb., en gelovende voor de 2 onm. 
kinderen, aan Reyner Goert Reyners, van een stuk land gelegen omtrent den 
Lange Horst. 
 
R61,f.87r,dd.17-11-1538: Verkoop door Reyner Thijs Hijnxkens aan Dirck 
Willem Cortsmets, van zijn versterf hem aangekomen van vader en moeder, 
onder conditie, dat als zijn broer Goyaert terug zou komen, hij de koop zou 
terug draaien. Dirck voorz. belooft te betalen aan Reyner voorz. de som van 
21 k.gld. 
 
R61,f.87r,dd.17-9-1538: Verkoop door Willem Peter Bakermans aan Jan Goyaert 
Bakermans, van 1 malder rogge erfpacht, en nog 1/5 deel van een malder rogge 
die Claus Gelden Claus geldende is uit huis, hof, enz., volgens brief 
dd.21-1-1521, inhoudende 3 mud rogge, die Claus Gelden Claus verkocht had 
aan Willem Lambrechts van den Venne. De erfpacht is verkoper aangekomen als 
m&m van Jenne dochter van Willem voorz. Ook Peterke wed. van Sander Berten 
ook dochter van Willem Lambrechts van den Venne vertijdt op bovengenoemde 
verkoop. 
 
R61,f.88,dd.8-12-1538: Verkoop door Daem Jan Daemen, aan Hanrick Aert Cort-
smets, van een stuk beemd. 
 
R61,f.88,dd.17-12-1538: Belofte van betaling door Jan Goyaert Bakermans, van 
het 1/5 deel van de penningen die Willem Lambrechts van den Venne gewonnen 
had aan Goerd of Gerit van Loenen te Den Bosch op St Bartholomeusdach, zodat 
de goederen van Willem Peter Bakermans daarvan ontlast zullen blijven. Jan 
belooft dat ook voor Peterke wed. Sander Berten, dr. Willem van den Venne. 
 
R61,f.88r,dd.13-12-1538: Verkoop door Henrick Aert Cortsmets, aan Dirck Jan 
Driessen, van een huis, hof, enz. gelegen omtrent die Clopijnde, ul. het 
Godtshuys van Postel, al. de gemeyne wech. Item nog twee stukken erf. En nog 
een lopensaet beemd. Los en vrij behalve de chijns van de grond en 1 mud 
rogge en 10 vaten aan Aerd Deenen, 1 malder rogge aan de H.Geest en 5 vaten 



aan Henrick Gerit Sfroyen. 
 
R61,f.88r,dd.13-12-1538: Verkoop door Gerit Daniel Hansen aan Jan Goyaert 
Henrick Bakermans, van 1 malder rogge erfpacht, die hij in koop verkregen 
had van Jan Heynen Scheris? als m&m van Willem dr. Daniel voorz. en van 
Reyner Jan Reyners als m&m van Marie ook dr. Daniel Hansen, uit 4 gedeelten 
van een camp aen gheen hey, en uit een huisinge daarop staande, volgens 
brief dd.4-3-1487. 
 
R61,f.89,dd.13-12-1538: Jan Goyaert Bakermans en Joris, broers, Joest Loyen 
als m&m van Katharina, Frans Reyners opt Sant als m&m van Gieliske, hen 
sterk makend en gelovend voor Dirck als m&m van Aled, beloven samen en ieder 
voor zich, om Goerd hun vader jaarl. te betalen de som van 4 k.gld. Goert 
zal zijn leven lang de buiten erfpachten gebruiken die hij met zijn 
huisvrouw verkregen heeft, uitgenomen 1 malder rogge tot Lyerop staande. Hij 
zal de camer voer aent huys hebben met 3 royen hof, gelegen noordwaarts bij 
den Heester Hof, met 1 schop. 
 
R61,f.89r,dd.12-12-1538: Vertijdenis door Heer Aert van Kessel en Gyelis 
Cortsmits, op alle vestinghe en brieven aan hen vermaakt door Gritke 
Snijers, aangaande een stuk land gelegen in die Veltomsecker. 
 
R61,f.89r,dd.12-12-1538: Verkoop door Margriet wed. Hanrick Verijnen, krach-
tens testament door hem gemaakt, aan Heer Peter van den Dael, van een stuk 
erf wat zij eens aan Heer Aert van Kessel had opgedragen, gelegen in de 
Veltomsecker. 
 
R61,f.90,dd.12-12-1538: Verklaring door Lenaert Haengreefs, dat hij betaald 
is van een rente, als Thijs die Schoemeker eertijds gevest had aan Marike 
Claes Rentmeestersdr. 
 
R61,f.90,dd.12-12-1538: Meester Jan Heermans pbr. belooft aan Heer Daniel 
Deenen, de helft van de provisie van de kerk van Z. 
 
R61,f.90r,een half blad: Vernadering door Mr. Jan Heermans, van datgene wat 
hij bij testament van 1538 aan de kerk van Zoemeren vermaakt heeft, staande 
aan Jan Danebroecx. 
 
R61,f.91,dd.29-11-1538: Verkoop door Simon Claes Seelmakers aan Gerit van 
Brey, van een erfchijns van 3 k.gld., te betalen uit huis, hof, enz. gelegen 
aen gheen Hey, ul. Pouwel Maeskens, al. Goessen Lenaerts van Roey, uf. het 
Romsel, af. de gemeynt. De los is 50 k.gld. 
 
R61,f.91r,dd.4-1-1538: Overdracht door Jan Pouwel Heyligen als m&m Margarite 
dochter van Willem Deenen en zij met hem, aan Mette wed. Jan Deenen ter 
tocht en haar kinderen ter erfelijkheid, van een halve camp met een huis 
erop staande, gelegen in de Slijckstraet, ul. Marten Willem Sbruynen, al. de 
koper. 
 
R61,f.91r,dd.9-1-1538: Verkoop door Jan Hanrick Smeets als m&m van Geertruy 
dr. Gerit Geenen en zij met hem, aan Jan Pouwel Coelen, van een stuk land. 
 
R61,f.92,dd.11-1-1538: Verkoop door Aert Henrick Smeets en Goessen Thonis 
Wouters als m&m van Geertruy en zij met hem, aan Jan Hanrick Smeets, van het 
versterf en deel van de hofstadt, hen aangestorven van Henrick Smeets en 
Peterke zijn huisvrouw. 
Verkoop door Aert Henrick Smeets aan Goessen Thonis Wouters, van een stuk 
beemd, gelegen omtrent den Moelenberch. Los en vrij, uitgenomen zijn 1/6 



deel van 1 malder rogge. 
Verkoop door Goessen Thonis Wouters aan Aert Heynen Smeets, van een stuk 
land gelegen aan den Moelenwech. 
 
R61,f.92r,dd.11-1-1538: Overdracht door Jan Lambrecht Goessens, Maes 
Goessens en Anna zijn zuster, kinderen van Goessen Maes Goerts en Geertruy 
wed. Hanrick Goessens, aan Jan Thonis Bakermans, van huis, hof, enz., ul. 
Aert Hanrick Janssen en verder rondom de gemeyne wech. 
 
R61,f.93,dd.11-1-1538: Verkoop door Machiel Peter Switten aan Jan Thonis 
Bakermans, van 5 vaten rogge erfpacht. 
 
R61,f.93,dd.10-1-1538: Schuld bekentenis door Andries Willem Cuypers, van 1 
mud rogge erfpacht aan de rector van het altaar van Rijckstel van de H.Drie-
vuldicheyd. Hij verklaart dat hij deze pacht betaald heeft over de tijd van 
25 jaar of daar omtrent aan Heer Hanrick van Eyck en daarna aan Heer 
Anthonis Michiels tot nu toe. 
 
R61,f.93,dd.11-1-1538: Scheiding en deling tussen Hanrick Hanrick Smeets en 
Jan Hanrick Smeets de jonge en Goessen Thonis Wouters als m&m van Geertruy 
dr. Hanrick Smeets, van alle goederen hen aangestorven van Henrick hun vader 
en Peterke hun moeder. 
 
R61,f.93r,dd.13-1-1538: Belofte van betaling door Simon Claes Seelmekers en 
Margriet zijn huisvrouw met hem en Claes en Hubert zijn zonen, aan Dirck 
huisvrouw Marten Willem Sbruynen, t.b.v. Marten en haar kinderen, van 100 
k.gld. voor hout dat zij gekocht hadden van Marten voorz. staande aen gheen 
Schoet in de Slijckstraet. Heer Aert van Kessel is borg. 
 
R61,f.94,dd.13-1-1538: Simon Claes Seelmekers met Margriet zijn huisvrouw en 
Claes en Huybert beloven Heer Aert van Kessel, dat zij geen goederen zullen 
verkopen of veralieneren, voordat de schuld betaald is. 
 
R61,f.94,dd.??: Verkoop door Goert Janssen van Otterdijck als m&m van Elisa-
bet, aan Henrick Henrick Smeets, van alle versterf hen aangekomen van Aerd 
die Bruyn zaliger en aansterven zal van Aleyd wed. Aert voorz., te weten van 
zijn deel in hus, hof, enz. gelegen omtrent den Horick. Henrick voorz. 
belooft te betalen de som van 50 k.gld. 
 
R61,f.94r,dd.13-1-1538: Overdracht door Reyner Camp aan Jan Heynen Smeets de 
jonge, van een stuk land, geheten den Cloet. De los is 30 k.gld. 
 
R61,f.94r,dd.14-1-1538: Verkoop door de erfg. Mathijs van den Eynde aan 
Henrick Henrick Vos, van een stuk land. 
 
R61,f.94r,dd.14-1-1538: Toestemming van Aert Claes Everts aan Jan Verschaut 
om een chijns te lossen, van 3 gld. jaarl. met 50 k.gld. 
 
R61,f.95,dd.15-1-1538: Verkoop door Aert Henrick Janssen voor de tocht 
enzijn kinderen die niet gehuyt en sijn, en Marten Bucken als m&m van 
Elisabet dr. Aert voorz., hen sterk makende voor Ansem? Aerts, aan Peter 
Ruelofs van Mylheze en [in marge] Luytke self met haeren gecoren momb., van 
huis, hof, enz. gelegen omtrent den Spoelhoevel, uf. en ul. de straet, al. 
Jan Thonis Bakemans, af. de H.Geest. 
 
R61,f.95,dd.16-1-1538: Overdracht door de erfg. Peter Oems, te weten de wed. 
Joest Peter Oems voor haar tocht en haar kinderen, Peter Gijben als m&m van 
Geertruy Petersdr. voor zijn tocht en zijn 2 oudste zonen Henrick en Jan, 



gelovende voor hun onm. broers en zusters, Gerit Jacobs van Hall als m&m van 
Cristina?, Maes Aert Gerit Erkens als m&m van Neelke ook dr. Peter voorz., 
Dries Gelixs? Jan Dries als m&m van Margriet en Anna en Katharina met momb., 
aan Peter Willem Truyen, van huis, hof, enz. gelegen aen die Derpstraet, ul. 
al. en uf. de gemeyne wech, af. de wed. Heyn Sconcx. 
 
R61,f.95r.dd.16-1-1538: Belofte van betaling door Peter Willem Truyen aan de 
voorz. erfg. Peter Oems en Heylegen zijn huisvr.? van 1 mud rogge die hij 
geldende is, zodat de goederen van de voorz. erfgenamen daarvan ontlast 
zullen zijn. 
 
R61,f.96,dd.21-1-1538: Verkoop door Dirck Janssen van Kessel de jonge aan 
Heer Goert Daems pbr. t.b.v. het O.L.V.Altaar van 7½ loops. rogge, te 
betalen uit een stuk land, gelegen aen den Diepstekel en nog uit een beemd 
int Romsel gelegen. De los is 17 peters en 6 st. Extract gegeven 26-6-1777. 
 
R61,f.96r,dd.1-9-1538: Verkoop door Simon Lamberts van den Putten aan Jan 
zijn zoon ter tocht en zijn kinderen voor de erfelijkheid, van een thijns 
van 5½ gld. jaarl. te betalen uit een stuk land. 
 
R61,f.96r,dd.20-1-1538 te 11 uren voer noen: Verkoop door Gerit Dircks van 
Kessel, mede gelovende voor al zijn broers en zusters, aan Heer Danelis Aert 
Deenen, van huis, hof, enz. De los is 80 gouwen alden gld. 
 
R61,f.96r,dd.16-4-1538: Belofte van betaling door Jan Wouters aan Jan van 
Doeren in naam van Gieliske Bakermans, van de som van 3 rijns gld. 
 
R61,f.97,dd.21?-1-1538: Verkoop door Gerit Dircks van Kessel aan Aert Vranck 
Mesmekers, van een stuk beemd, gelegen aen die Loe. Item nog een stuk land, 
dat Auhuys geheten. Aert Vranck mesmekers belooft Gerit Dircks van Kessel 
vrij te houden van de betaling van 8 k.gld., die Gerit voorz. schuldig was 
te betalen te Den Bosch aan de erfg. Peter die Vlemynck. Als weerpand stelt 
Aert aan Gerit een huis, hof, enz. geheten den Tempel en een stuk land 
geheten dauhuys. 
 
R61,f.97r,dd.20-1-1538: Verkoop door Jan Jan Roefs aan Willem Willems van 
Horrick van 9 vaten rogge erfpacht, te betalen uit een stuk land gelegen 
omtrent den Diepstekel. De los is 28 peters. 
 
R61,f.97r,dd.24-1-1538: Verkoop door Joest Aerts van den Camp aan Gerit van 
Brey t.b.v. de kinderen van Maes Daniels, van een sijns van 20 st. te 
vergelden van en uit huis, hof, enz., ul. en al. de wed. Willem v.d. Goer, 
uf. de Keyserstraet, af. de Derpstraet. De los is 18 gld. 
 
R61,f.98,dd.24-1-1538: Verkoop door Gerit Daniel Hanssen aan Marten Peter 
Maes, van een chijns van 20 st. te betalen uit een stuk land. De los is 18 
k.gld. 
 
R61,f.98,dd.30-1?-1538: Verkoop door Marten Marten Struyssen? aan Jan 
Pouwels Coelen, van een stuk land, waarvoor Jan voorz. geven zal voor het 
loepsaet 24 gld. eens. 
 
R61,f.98r,dd.1-2-1538: Verkoop door Dries Aert Papendonck aan Claes Janssen 
van Eckerbroeck, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. erfenis Dirck 
van Kessel die jonge, al. Frans Schonx, uf. en af. de gemeyn straet. 
 
R61,f.99,dd.1-2-1538: Verkoop door Goert Hanrick Bloysen aan Peter Aert 
Gerits, van een stuk land, geheten den Wildeman. Verkoop door Peter Aert 



Gerits aan Goert Hanrick Bloysen van 11 vaten rogge erfpacht te betalen uit 
bovengenoemd land. 
 
R61,f.99r,dd.1-2-1538: Verkoop door de erfg. Mathijs van den Eynde te weten, 
Machiel Thijssen, Jan Brans als m&m van Mechtelt, Peter van den Berckven als 
m&m van Dirckske, aan Marten Peters van Horrick, van een stuk land aent 
Heyselberch gelegen. 
 
R61,f.99r,dd.1-2-1538: Verkoop door Dirck Denis van Colbraken aan Cornelis 
Reyner opt Sant, van 3 malder rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen aent Schoet, ul. erfg. Jan Roefvens, al. Maes Jan Reynen, uf. en af. 
de gemeyn straet. Item nog uit een stuk land in Veltem. De los is 42 gld. 
 
R61,f.100,dd.1-2-1538: Verkoop door Goert Pauwel Henricks van Duijpen aan 
Jenneke Frans Joesten van Liessels huisvrouw, van een erfchijns van 2 k.gld. 
jaarl. te betalen uit het deel hem aangestorven van vader en moeder, te 
weten van huis, hof, enz. gelegen aent Slijven, ul. erfg. Heyn Daems, al. 
Heyn Lueskens, uf. de gemeyn straet, af. Willem Huiben? De los is 33 k.gld. 
In marge staat, Aelbert soon van wijlen Flips de [Louw?] heeft dese renthe 
gelost aen Jan Henricx van Horrick c.s. Actum 4-2-1640. 
 
R61,f.100,dd.1-2-1538: Verklaring van Lijsbet Gelden Happendr., dat zij 
betaald is van de som van 15 gld. door Goert voorz. Zij zal de penningen 
beleggen voor haar tocht en voor het kind ter erfelijkheid. Mocht het kind 
sterven voor Lijsbeth zijn moeder, dan zal zij de 15 gld. voor haar zelf 
houden. Gelden Happen belooft voor Lijsbeth zijn dochter, dat alle beloften 
die er gemaakt zijn, volbracht zullen worden. 
 
R61,f.100r,dd.8-2-1538: Verkoop door Hanrick Willems van Hoerick en Willem 
zijn broer aan Marten van Coelen en t.b.v. Geertruy zijn dochter, van 1 
malder rogge erfpacht, welk malder Andries Willems van Hoerick t.b.v. zijn 
vader eertijds verkregen had van Hanrick Jan Lijnkens en deze had het 
verkocht uit de helft van een camp met huysinge gelegen op Veltem, ul. Dirck 
van Kessel c.p., al. de gemeyn straet, uf. Jan Tijelens, af. Heyn Lemmens, 
volgens brieven dd.31-5?-1504. 
 
R61,f.101,dd.27-1-1538: Verkoop door Jan Lenaerts van Aelst aan Cornelis 
Reyners opt Sant, van 2 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz., 
ul. erfg. Thijs die Metser en verder rondom de straet. De los is 64 gld. 
 
R61,f.101,dd.29-1-1538: Mutueel testament van Lenaert van Roggel en Geertruy 
zijn huisvrouw, op de langstlevende.Zij vermaken aan Jutke hun dochter 13 
gld. eens voor trouwe dienst. 
 
R61,f.101r,dd.3-2-1538: Verkoop door Peter, Henrick en Jan, broers, kinderen 
van Willem Truyen, aan Aert Goerts van Best, van een stuk land. Peter Willem 
Truyen verklaart ontvangen te hebben van Aleyt zijn moeder, de som van 32 
gld. Als zij sterft, moet hij bij de verdeling van zijn moeders goederen 
stil staan totdat zijn broers hun deel hebben gehad. 
 
R61,f.101r,dd.4-2-1538: Verkoop door Cornelis Reyners opt Sant als m&m van 
IJda dr. Dirck Gerits en zij met hem, aan Vreyns Heynen Scheris, van alle 
erfelijke goederen hen aangestorven van Dirck Gerits. 
 
R61,f.101a,dd.27-1-1538: Accoord na twist tussen Heer Peter van Eckerbroeck 
en Jan Lenaerts van Aelst. De twist ging over 1 mud rogge, dat men jaarl. 
geldende was aan Jan die Wer. Vredestichters waren Jan van Kessel en Marten 
Willem Sbruynen ter eenre en Heer Aert van Kessel en Jan Jan Bruynen ter 



andere zijde. 
 
R61,f.101a,dd.11-2-1538: Verkoop door Simon Lemmens van den Put aan Ariaen 
Claes Willem Dircks, van een stuk groes met de ouwe brieven daarvan. De 
groes is gelegen aen die Vanendonck. 
[In heel ander handschrift! Ik weet niet of het met bovenstaande te maken 
heeft.]: Desen schepenen brief is Willem Denen van Peter Maes opgedragen 
voer scepenen aengaende den loepensaet lans van den kijnderen Hanrick Ceelen 
vercregen naer wijtwijsen des briefs. Actum 7 mey. 
 
R61,f.101ar,dd.30-12-1538: Verkoop door Marten Marten Struyfs? of Struyssen? 
als m&m van Margriet dr. Gerit Lambrecht Geenen en zij met hem, Jan Hanrick 
Smeets als m&m van Geertruy ook dr. Gerit voorz. en Jan, Lambrecht, Mathijs 
en Peter, broers, en kinderen van Gerit voorz., aan Jan Pouwel Coelen, van 
een stuk land, gelegen naast erfenis Jan Hanrick Smeets aan de ene kant en 
naast Jan Jan Lemmens aan de andere kant, uf. Gijsbrecht Gerits Roefs, af. 
de gemeyne wech. 
 
R61,f.101ar,dd.ultima-2-1538: Verkoop door Dirck Jan Dries aan Mathijs Jan 
Sgroeten, van een erfthijns van 6 k.gld., te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen omtrent die Clopijne, en nog uit een stuk land. De los is 100 gld. 
 
R61,f.102,dd.10-3-1538: Jan Gerit Lambrechts verklaart dat hij weet, dat Jan 
van Aelst en Gerit Genen eertijds een accoord gemaakt hadden over het 
gebruik van schop met de erfenis waar deze op stond, en waar die nu nog 
staat. Jan van Aelst en Lijsbeth zijn huisvr. zouden er hun leven lang 
gebruik van mogen maken. Nu echter is Gerit Genen overleden en behoort de 
erfenis met de schop tot de deelgoederen. Marten Willem Sbruynen is 
gerechtigd in de schop. Besloten wordt dat Jan van Aelst zijn vrije wil mag 
doen met de schop, ook eventueel afbreken, en Marten Willem Sbruynen krijgt 
de erfenis. 
 
R61,f.102v,dd.31-1-1538: Verkoop door Dirck Denis van Colbraeken aan 
Cornelis Reyners opt Sant, van 3 malder rogge erfpacht, te betalen uit huis, 
hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. Jan Roefvens, af. Maes Jan Reynen. Item 
nog uit een stuk land in Veltom. Item nog uit een stuk land geheten den 
Eyckhoff. De los is 42 gld. 
 
R61,f.102r,dd.1-3-1538: Belofte gedaan door Marten Willem Sbruynen aan Jan 
van Aelst, dat hij zal betalen aan Dirck Aerts Sbruynen van een som van 65 
gld., zodat Jan voorz. daarvan ontlast zal zijn. 
 
R61,f.103,dd.4-3-1538: Verkoop door Willem Willem Lambrechts van den Venne 
aan Jan Hanrick Vervolcken, van huis, hof, enz. welke hij in koop verkregen 
had van Jan Heer Jan Sbruynen, uf. en af. erfg. Aert Verheggen, ul. Gerit 
Coemenheyns, al. de Commerstraet. Jan Hanrick Vervolcken belooft alle 
pachten staande op de bovengenoemde goederen zal betalen zodat Willem de 
verkoper daarvan ontlast zal zijn. 
 
R61,f.103,sd: Mr. Jan Heermans herroept de testamenten die hij eerder 
gemaakt heeft. 
 
R61,f.103r,dd.10-3-1538: Verkoop door Deynout van Ovelwegen aan Marten Peter 
Maes en Willem Jacobs Machiels, van het 1/6 deel in een stuk beemd hem 
aangestorven van Margriet van den Eynde en nog het 1/6 deel van de landen 
hem ook van Margriet voorz. aangestorven. 
 
R61,f.103r,dd.15-3-1538: Verkoop door Marij wed. Dirck van Kigloe, en Jan 



Dircks voor zich zelf en voor Frans zijn broer, Met wed. Jan Deenen en 
Margriet wed. Willem van Kigloe en Dirck Jan Dries als m&m van Marie dr. 
Dirck voorz. en Willem Everts Verlijnden als m&m van Lijsbeth, allen 
kinderen van Dirck van Kigloe, aan Corst Dankens tot Weert, van een 
erfchijns van 25 st. jaarl., te betalen uit een hofstat, gelegen omtrent die 
Clopijne, ul. Willem van Kijgloe, al. Dirck Jan Dries. Item nog uit een stuk 
land. De los is 35 hoers. 
 
R61,f.104,dd.10-4-1538: Overdracht door Willem Maessoen aan Goessen zijn 
broer, van het gelaech, dat hij van zijn broers en zusters gekocht had, met 
de brieven daarvan. 
 
R61,f.104,dd.17-11-1538: Verkoop door Peter Joosten Vervolcken aan Willem, 
Joest, Katherina en Margriet, allen kinderen van Joest Vervolcken, van zijn 
versterf, hem aangekomen van vader en moeder. 
 
R61,f.104,dd.17-11-1538: Belofte van betaling door Willem Joesten Vervolcken 
aan Peter zijn broer, van 25 gld. jaerl. pacht. 
 
R61,f.104,dd.11?-3-1538: Veiling door de erfg. van Jan Coelen, van een 
ecker, die Jan voorz. opgewonnen had. Jan Jan Sbruynen heeft de ecker 
gekocht. 
 
R61,f.104r,dd.1-4-1538: Verkoop door Aert Henrick Hanen voor zichzelf en als 
gemachtigd door Lijsbet zijn zuster en Henrick Henrick Hanendr. en Henrick 
Martens van Valckenborch, ook gelovende voor zijn zuster, aan Ariaen Claus 
Willems, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven. 
 
R61,f.104r,dd.20-4-1538 voor pasen: Verkoop door Henrick Pauwel Roefs aan 
Jan Gerit Roefs, van een stuk erf gelegen aen de Coninckstraet, welk stuk 
erf de verkoper en zijn broeders was aangekomen na dood van Gertruy Roef? 
Conincksdr. 
 
R61,f.105,dd.12-7-1539?: Verkoop door Peter Maes aan Marten zijn zoon, van 
een stuk land gelegen aen die Elsen. 
 
R61,f.105r,dd.25-7-1539?: Verkoop door Marten Janssen van Nuwenhuys als m&m 
van Katlijne, aan Michiel Mathijssen van den Eynden, van een stuk heytvelt. 
Marten had het heytvelt verkregen van Aert Verscaut. 
 
R61,f.107,dd.18-7-1539?: Verkoop door Marcelis Aerts van den Camp en Aert en 
Jan zijn broers en Lijsbet en Heylwich zijn zusters, aan Gevart Bruysten 
Gevarts, van een stuk beemd gelegen aen Ganshut. 
 
R61,f.107,dd.6-8-1539?: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Aleyt wed. 
Maes Hanssen voor haar tocht en haar kinderen ter erfelijkheid, van een stuk 
land gelegen aent Scoet. 
 
R61,f.107r,dd.6-8-1539?: Verkoop door Peter Dirck Janssen als m&m van Aleyt, 
aan Lenard Haengrefs, van een stuk beemd gelegen in die Wijen. 
 
R61,f.107r,dd.20-8-1539?: Gift door Aert van Stockven aan Bruysten Colen, 
van een wech in Veltem breed 1 roy, ul. Jan van Vosholen, al. Aert van 
Stockven. Verkoop door Aert van Stockvenne aan Bruysten Colen van een stuk 
land gelegen in Veltom, ul. Goessen Truyen, al. de koper. 
 
R61,f.108r,dd.7-3-1539: Veiling door Hanrick Willems van Kessel, van een 
stuk beemd, dat hij opgewonen had. Heer Mathijs Hannaerts koopt. Extract 



gegeven 26-7-1777. 
 
R61,f.108r,dd.15-5-1539: Toestemming gegeven door Hanrick, Jan en Jan de 
jongste en Aert, broers, aan Aelke hun zuster om na haar dood haar goederen 
na te laten aan haar natuurlijk kind. Zij vertijden ten eeuwigen dagen op 
Aelke's goed. 
 
R61,f.108r,dd.16-5-1539: Verkoop door Jan Bosmans aan Machiel Goerts van den 
Berne, van 7 vaten rogge jaarl. te betalen uit een stuk land gelegen omtrent 
die Haege. De los is 17 k.gld. 
 
R61,f.109,dd.31-8-1539: Overdracht door Aert van den Camp en Lijsbet van den 
Camp met momb., aan Heylke van den Camp, van een stuk land, ul. Philips 
Bruynen, al. erfg.Dirck Belyen, voor de som van 20 k.gld. 
 
R61,f.109,dd.31-8-1539: Vertijdenis door Hanrick Janssen van Horrick en 
Heylwich zijn zuster op alle rechten in de goederen, die Aert Jan Menten van 
Jan Goert Loyen gekocht had. Verkoop door Aert Jan Menten aan Henrick 
Janssen van Horick en Heylwich zijn zuster, van een chijns van 30 st. uit 
huis, hof, enz. die hij gekocht had van Jan Goert Loyen. De los is 25 gld. 
 
R61,f.109r,dd.10-5-1539: Vertijdenis door Jan Pouwel Claes als m&m van 
Margriet dr. Willem Deenen en Willem Jan Deenendr. met momb., op alle actien 
en rechten hen toebehorende op de goederen van Lijsbet hun moeder t.b.v. 
Ambrosius, Jan en Willem, kinderen van Ambrosius Verheeze en Lijsbet voorz. 
Omgekeerd vertijden Ambrosius, Jan en Willem voorz. op een stuk erf gelegen 
omtrent den Astense Pat, ul. Simon Lambrechts van den Put, al. Dirck Deynout 
Heyselmans, uf. de Astense Pat, af. de Welliskenswech. Item nog een stuk 
erf. Belofte van betaling door Ambrosius, Jan en Willem, kinderen Ambrosius 
Verheze aan Jan Pouwels als m&m van Margriet en Willem Jan Denendr., van de 
som van 12 k.gld. elk na dood van Ambrosius hun vader. 
 
R61,f.110,dd.28-5-1539: Verkoop door Marie Jan Aert Sandersdr. aan Aert haar 
broer, van alle versterf dat haar verstorven is of versterven mag na dood 
van Guedulke haar moeder. Aert voorz. belooft Marike zijn zuster jaarl. te 
betalen de som van 10 st. 
 
R61,f.110,dd.28-5-1539: Belofte van betaling door Jan Dries aan Aert Deenen 
van de som van 10 k.gld. 
 
R61,f.110r,dd.27-5-1539: Verkoop door Jan Goyaert Bakermans aan Gelden 
Corsten Geldens, van huis, hof en hofstee de soet? gelegen aen gheen hey 
omtrent de Hoelwech, welke hofstat Jan voorz. aangekomen is met Lijsbet 
Lambrechtsdr. van den Venne, welk erf Lambrecht voorz. tegen de gemechtigden 
van het dorp in koop verkregen had, volgens schepenbrieven. 
 
R61,f.110r,dd.17-5-1539: Verkoop door Gelden Corsten Geldens aan Jan Goert 
Bakermans van een erftijns van 5 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz. 
gelegen aen gheen Hey. De los is 100 k.gld. 
 
R61,f.111,dd.16-5-1539: Verkoop door Jan Dries als m&m van Margriet en 
Lijnke met momb. en Jan voorz. gelovende voor Jacop Peter Oems, alle 3 
kinderen van Peter Oems en Heylke, aan Goert IJsbouts, van een stuk land, 
ul. erfg. Goessen Goykens, al. Heylke Meus, uf. Willem Bruystens. 
 
R61,f.111,dd.26-6-1539: den iersten donderdach nae Sintjansdach: Heer Daniel 
betaalt de schepenen van hetgeen hij hen meent schuldig te wezen, 14 st. aan 
de vorster voor hetgeen hij geloeft te staen heeft in mijn cleyn boexken en 



ook ondertekend heeft. 
 
R61,f.111r,dd.2-10-1539: Altera october: Verkoop door Evert Claes Everts aan 
Peter Roelens van Mylheze van een erfthijns van 3 k.gld. te betalen uit een 
stuk land gelegen omtrent de Godtshuyswech, welke thijns de verkoper in koop 
verkregen had van Jan Verschaut. Item nog 1 malder rogge erfpacht te betalen 
uit huis, hof, enz. met een camp, ul. Heynken Deenen en verder de gemeynt, 
welke malder verkoper in koop verkregen had van Peter Hannaerts. 
 
R61,f.111r,dd.2-10-1539: Altera october: Overdracht door Peter Roelens van 
Mylheze zich sterk makend voor zijn moeder en broer, aan Ghijb Jan Ghijben, 
van een stuk beemd. 
 
R61,f.112,dd.24-7-1539: Verkoop door Jut wed. Anthonis Deenen en Frans en 
Eerke, kinderen van Anthonis en Jutte voorz., aan Aert Aert Daniels, van 3 
vaten rogge erfpacht, die Aert voorz. aan de verkopers geldende was uit 
zekere onderpanden, volgens brieven uit Den Bosch, welke spreken van 2½ mud 
rogge, welke pacht Goessen Bloys eertijds verkocht had aan Loenis van den 
Calden?. 
R61,f.112,dd.24-7-1539: Dezelfde akte als boven maar hier wordt Lomis van 
den Kelden geschreven. De brieven zijn dd.dag na St. Mathijs 1383. 
 
R61,f.112r,dd.8-6-1539?: Verkoop door Marie Teuwen Schoncks huisvrouwe met 
haar kinderen, aan Marten Peter Maes, van een erfthijns van 2 k.gld. te 
betalen uit een stuk beemd geheten den Loe. De los is 35 k.gld. 
 
R61,f.112r,dd.15-8-1539: Verkoop door Heer Lauwrens Aert Mabelen en Jan van 
Meyel als m&m van Truy, aan Philips van Helmont, van 1 malder rogge erfpacht 
te betalen uit een hofstat en erfenis erfg. Wouter Bakermans. Item nog uit 
enkele stukken land. 
 
R61,f.113,dd.15-8-1539: Heer Lauwrens Aert van Mabelen pbr., geeft uit 
goedghijten en elmissen aan Luytgard zijn zuster ter tocht en aan Henrick en 
Luytgard ter erfelijkheid een huis, hof en erfenis, ul. Joest van Vlercken, 
al. Vrens Buckens, uf. de straet, af. Neel die Cremer. 
 
R61,f.113,dd.27-8-1539: Akkoord tussen Jan Peter Oems, zich sterk makend 
voor broers en zusters niet tegenwoordig zijnde, en Gerit Jan Oems, zich 
sterk makend voor zijn enkelinge?. Arbiters zijn Frans Poerters en Willem 
Denen. De kinderen Peter Oems zullen vooruit hebben 2 mud rogge erfpacht, 
staande aan Gabriel Gielis erfg. en daartoe eens de som van 10 k.gld. nu tot 
Lichtmis zonder pacht en tot Lichtmis over 1 jaar met pacht. Verder zullen 
alle kinderen van Peter Oems als 1 hoofd staan in de plaats van hun vader in 
de deling van de auden Goerd? en alle schuld en weder schuld uit het 
sterfhuis gelijk met de andere erfg. te betalen. Gerit Oems met zijn 
enkelingen beloven aan de kinderen van Peter Oems 40 gld. eens te betalen op 
hen en al hun goederen. 
 
R61,f.113r,dd.1-8-1539: Verkoop door Gelden Claes Geldens, zich sterk makend 
voor zijn broer, aan Jan Goert Bakermans, van een erfthijns van 30 st., te 
betalen uit huis, hof, enz., ul. Simon Deelen, al. Joest Maeskens, uf. Simon 
Delen, af. de straet. De los is 25 gld. 
 
R61,f.113r,dd.29-9-1539: Verkoop door Huybert Heynen van Alpen, mede 
gelovende voor de kinderen van Luytgard zijn zuster, en Heyn Heyn Smeets en 
Luytgard met momb., aan Willem Claes Willem Dircks, van een stuk land, 
gelegen in het erf van Willem de koper, uitgenomen een einde liggend aan 
erfenis van Jan van Aelst. 



 
R61,f.113r,dd.1539: Verkoop? door Joest van den Kerckhof aan Machiel Honich-
mans van huis, hof, enz. gelegen aent Slijven, ul. Griet van Kessel, al. 
Lijsken Ketelers, yf. de straet, af. de waterlaet. 
 
R61,f.114,dd.4-10-1539: Verkoop door Wouter Loyen als m&m van Geertruy, 
aangaande Geertkens tocht, Aert Peter Emonts als m&m van Anna dochter Jan 
Verstraeten en Jan Jaspers van Lyessel, allen tesamen gelovende voor Dirck 
Jansdr. Verstraeten, aan Willem Hanrick Eerkens, van een gelaech, gelegen 
aen gheen Eckerbroeck, ul. Aert Cortsmeets, al. Dirck Geldens, uf. dat 
gemeyn Eckerbroeck, af. de straet. Item nog enkele stukken land. 
 
R61,f.114,dd.29-?-1539: Verkoop door Gerit Dirck van Kessel aan Marten 
Janssen van Roy, van 1 malder rogge erfpacht, te betalen uit een stuk land, 
ul. Theuwen Schonck, al. de erfg. Goyen van Roy, uf. de Brouckstraet, af. de 
Hoegewech. De los is 17 peters. 
 
R61,f.114r,dd.17-7-1536!: Testament van Aert Jan Cortsmits en Geertruy zijn 
huisvrouw, op de langst levende. 
 
R61,f.114r,dd.2-9-1539: Overdracht door Jan Goert Bakermans aan Geen van 
Brey, van 3 delen van de goederen der 3 kinderen van Willem Geerten, te 
weten van Willem Peter Bakermans met Jenne, hen aangestorven van Lambrecht 
van den Ven en Sander Peters Verhofstat met Peterke, ook zuster van 
Lambrecht voorz., en Gijb Gerit Roefs met Willemke ook zuster Lambrecht 
voorz. Item draagt hij aan Geen voorz. over 2 delen van dezelfde goederen, 
waarvan 1 hem aangestorven is met Lijsbet zijn huisvrouw, ook zuster van 
Lambrecht voorz. en het andere heeft hij in koop verkregen van Willem 
Willems van den Ven. De goederen zijn gelegen, ul. de verkoper, al. en uf. 
die huyve geheyten die Hoff, af. de straet. 
 
R61,f.115,dd.2-9-1539: Belofte door Geen van Brey aan Jan Goert Bakermans om 
hem jaarl. te betalen 2 mud rogge erfpacht en 3 k.gld. en 7 st. De los is 80 
k.gld. en de 3 k.gld en 7 st. met 56 gld. 
 
R61,f.115,dd.15-11-1539: Verkoop door Thomas Hanrick Gerits aan Jan van den 
Waterlaet, van alle versterf hem aangekomen na dood van Alid zijn moye. 
 
R61,f.115r,dd.31-10-1539: Overdracht door Jan Hanrick Smollers aan Machiel 
Dirck Schasen, van een stuk land en nog een stuk land. Machiel belooft aan 
Jan te betalen 21 vaten rogge staande in de 2 bovengenoemde eckerkens. 
 
R61,f.115r,dd.31-10-1539: Overdracht door de kinderen van Jan Thonis Janssen 
en Jan de oudste gelovende voor de 2 jongste en Jan hun vader vertijdende op 
zijn tocht, aan Willem Hanrick van Kigloe, van een stuk land. 
 
R61,f.116,dd.die vero: Verkoop door Simon Deelen aan Deyn Simons, van 1 
malder rogge, die hij in auden tijden verkocht had. 
 
R61,f.116,dd.28-11-1539: Belofte van betaling door Daniel Simons voor 
hemzelf en de 3 kinderen Sander Geven, te weten, Thonis, Lambert en Peterke, 
zich sterk makend voor hun moeder en zuster Geertke, van de pacht die zij 
samen gelden, zodat Deen daar ten eeuwigen dage van ontlast zal zijn. 
Conditie is, dat Deyn 3 mud rogge zal betalen en de kinderen van Sander de 
andere 2 mud van de 5 die zij samen gelden. 
 
R61,f.116r,dd.4-6-1538: Jan Goort Bakermans en Joris Goort Bakermans, Joest 
Heyn Loyen m&m Katharina Goort Bakermans, Dirck Snoecx m&m Aleydis Goort 



Bakermans en Frans Reijners op 'tSant m&m Gieliske Goort Bakermans, kinderen 
en erfg. Goort Bakermans en Hillegonde scheiden en delen de goederen 
verstorven van Hillegond en nog zullen aansterven van Goord hun vader. 
Frans een huys geheten het cleyn huysken met de halve hofstad in de parochei 
van Someren ul. erfenis Herman Raymekers cp, al. erfenis Joris Bakermans 
hairs bruder, uf. erfenis Gielis van Hoechten, af. de gemeyn straet, voorts 
die camer satende aent groet huys beholtlick dat Goert die bruycken sal 
sijnen leefdach lanck wairvoir Frans bruyken sal die schuer soe lange als 
Goert leven sal, item den halven heesacker aen dat eynde ter kercke waert, 
item dat vijfste deel in dat eyndel boenre naest dat andere lot, item dat 
vijfste deel in de kyvits nest naest dat ander lot, item dat cleyn eckerken 
geheyten die soch. 
 
R61,f.117r,dd.9-12-1539: Verkoop door Marcelis van Vosselen aan Dirck Peters 
van Vosselen, van een huis, hof, enz., ul. Dirck Theus, al. de straet, uf. 
Joest Kerckhofs, af. de straet. 
 
R61,f.117r,dd.4-12-1539: Overdracht door Pauwel Aert Scepers aan Jan Heyn 
Gielen, van huis, hof, enz., ul. Willem van Houts, uf. Dries die Cuyper en 
verder rondom die gemeint. Jan Heyn Gielen belooft Pouwel Aert Scepers zijn 
leven lang te onderhouden, zoals een eerlicken huysvader toe behorende is. 
 
R61,f.118,dd.2-12-1539: Altera die: Dat voer ons poerter te weten Joest 
Jacops en Jan Marcelis en Joest Dircks coemen is Hanrick Dircks Back ende 
heeft verkocht Joest Willem Horckmans een erfmud rogge, geldende uit erfenis 
Heyl Sanders. 
 
R61,f.118,dd.1-12-1539: Overdracht door de kinderen van Willem Loemans, te 
weten Joest, Thonis en Willem, broers, en Jen hun zuster, allen kinderen van 
Willem Loemans en Joestke, aan Jan hun broer, van een huis, hof, enz., ul. 
Dirck Colen, al. Dirck Raymekers, uf. de straet, af. de waterlaet. Item nog 
een stuk heytvelt. Jan belooft te betalen over een jaar de som van 36 k.gld. 
 
R61,f.118r,dd.altera-10-1539: Verkoop door Jan Hanrick Smollers, aan Jan Jan 
Lemmens van een stuk tuellant. 
 
R61,f.118r,dd.9-1-1537!: Verkoop door Joest Lemmen Swerts aan Willem Claes 
Willem Dircks van zijn deel hem aangestorven van Hanrick die Cock zijn oom 
en aankomen mag na dood van Jenne Hanricks huisvrouw, blijkens testament. 
 
R61,f.118r,dd.9-1-1537: Verkoop door Willem van Elsbrouck als m&m aan Willem 
Claes Willem Dircks, van al het goed hem met zijn huisvrouw aangestorven na 
dood van Hanrick die Cock en nog aankomen zal na dood van Jenne Hanricks 
huisvr., blijkens testament. 
 
R61,f.119,dd.?-?-1537: Scheiding en deling tussen Aert van den Camp en 
Lijsbet zijn zuster. 
 
R61,f.119,dd.?-?-1537: Vertijding door Jan Hanrick Smeets de oude en Jan 
Hanrick Smeets de jonge, op een sil beempts gelegen in de Kievitsnest om die 
stil te leggen t.b.v. Aert Deenen. Jan de oudste had de beemd in koop 
verkregen van Jan Gerit Genen en Jan de jongste met zijn huisvr. aangekomen 
was. Aert Deenen zal stil liggen tussen erfenis der erfg. Willem van den 
Goer, ul. en al. Jan Henrick Smeets de jonge, uf. Heyn [---] Peters, af. 
erfg. Marten Maes. 
 
R61,f.119r,dd.13-5-1538: Jan Goort Bakermans en Joris Goort Bakermans, Joest 
Heyn Loyen m&m Katharina Goort Bakermans, Dirck Snoecx m&m Aleydis Goort 



Bakermans en Frans Reijners op 'tSant m&m Gieliske Goort Bakermans, kinderen 
en erfg. Goort Bakermans en Hillegonde scheiden en delen de goederen 
verstorven van Hillegond en nog zullen aansterven van Goord hun vader. 
 
R61,f.120r,dd.5-10-1539: Overdracht door Marten Peter Maes zich sterk makend 
voor Heer Hanrick zijn zoon, aan Heer Daniel Deenen, pr., van alle brieven 
aangaande de renten, die Marten Maes de missen heeft gemaeckt, zodat Heer 
Daniel betaald zal zijn. 
 
R61,f.120r,dd.5-10-1539: Henrick van Kessel heeft met recht opgewonnen een 
beemd geheten den Varendonck, volgens brieven dd. 30-8-1520. 
 
R61,f.120r,dd.14-10-1539: Verkoop door Jan Janssen van Doeren aan heer 
Daniel Aert Denen, van 1 malder rogge erfpacht, als Jan staande heeft en 
jaarl. geldende in de goederen Lemmen Weyn Delen. Ook heeft Jan voorz. Heer 
Daniel verkocht 3 vaten rogge, welke hij jaarl geldende was uit de H.Geest 
goederen. 
 
R61,f.121,dd.14-10-1539: Procuratie gegeven door Heer Daniel Denen aan Aert 
zijn vader en Jan van Doeren, om voor hem op te treden. 
 
R61,f.121,dd.1-10-1539: Verkoop door Jan Lomans voor zijn tocht, Joest en 
Frans broers, Marten Gerits als m&m van Marie en Henrick van Aelst als m&m 
van Aleyt, allen kinderen van Jan Lomans voorz., aan de erfg. van Dirck van 
Kigloe, van een stuk erf, ul. erfg. Marten Maes, al. de koper, uf. de wech, 
af. de waterlaet. 
 
R61,f.121,dd.20-7-1547: Marten Willem Sbruynen, schepen, en gelovende en 
zich sterk makende voor Catharina wed. Claes Janssen van Eckerbrouck en hun 
kinderen, Bruysten Philips Colen als m&m van Marie, en Thonis Symons van 
Eckerbrouck met Dirck zijn broer en samen gelovende voor hun broers en 
zusters, niet tegenwoordig, beloven dat zij allen Jan Jan Sbruynen en Evert 
Claes Smollers als executeurs van het testament van Heer Peter van Ecker-
brouck, schadeloos zullen stellen van alsulcken penningen, als zij van hen 
ontvangen hebben, van de betaling van de Edelenborch, die Heer Mathijs van 
Kessel gekocht had van heer Peter voorz. Ook hebben zij overgegeven aan Jan 
Jan Sbruynen, alle gerechtigheid als hen competeert in een erfwech, die Heer 
Peter eertijds in koop verkregen had van Gerit de Bruyn gelegen tussen de 
Gijselspat en de gemeyn straet. 
 
R61,losse vellen: 23-11-[1539]: Vonnisbrief van Nelis Rutten voor Jan Phs. 
van Helmont, voor 6 k.gld. en 8 malder rogge. 
-  Meester? Jan Bex consenteert de los van zijn renten van 7 gld. en 11 st. 
met 100 k.gld. 
- 30-4-1539: Jonckheer Jan van Brecht, hoochschout van Den Bosch heeft aan 
Jan Pouwel Colen, dat hij zou volveren? op zijn klacht voor de vorster van 
Z. 
-- Alsulcken aansprack als Sijmon Claes Selmekers als pa(e)chter van den 
rentmester heeft gedaen op Willem Jan Vlemicks. 
-- Cornelis Heylen is quyt gegaen met enen lesten vonnisse van den aensprae-
ken Willemen sijnen brueders ende opten dingdach 26-7-1536. 
-- Dirck Geldens is borghe gebleven voer Tonis Witten voer de aenspraek die 
hij op Willem van Aelst gedaen heeft en belooft te voldoen. 
-- 2-10-1537: Vonnisbrief van Henrick van Huechten en Jan? Molders als 
executeurs, voor Henrick die Sceper en Lambrecht Bosmans. 
-- Jan van Dorren is borg voor Hans Molder als geconstitueerde tussen Herman 
Smolders voor [---] vroete? van Ceelen die fre-pter? en Marten Willems heeft 
geloeft Jan van Dorren te ontheffen. 



 
Uit. 


