
Someren R66 
 
R66,f.3,dd.9-1-1557: Verklaring door Jan van Diepenbeeck. dat hij van Loy 
van Ghystele ontvangen heeft vanwege Franck van Steensel borger tot Maaseyck 
de som van 13 k. gld. Daaronder staat: De coop van de beemden der kinderen 
Gerit Genen, erfg. Gertken Genen. En wat hij betaald heeft aan Jan Gerit 
Genensz. en aan Peter Genen. 
 
R66,f.3v,dd.1556: Nota: In den voorgaande jaere 55 is er een grote abundan-
tie van water geweest, die geduurd heeft tot half maart, daarna heeft het 
niet meer geregend tot in garstmaand 56, waardoor al het gewas verdord is en 
er duur betaald moest worden voor inkoop van granen en zaaigoed te Helmond 
en Maaseyck. In hetzelfde jaar is een komeet gezien, die half maart in het 
oosten opkwam en tot de helft van garstmaand te zien was. 
 
R66,f.4,dd.2-4-1556: Schepenen in Someren Franck Franconi, Joannis Johannis 
Sbrunensz, Sijmon Joannis Theodorici, Gijsbertus Joannis Ghisberti, Gevardij 
de Zeijlberch, Joannes van Diepenbeeck, Francisci de Baerlo et Wilhelmi 
Arnoldi. 
 
R66,f.4,dd.22-4-1556: 2 Vonnisbrieven door Lijsken wed. Jan Goort Bakermans. 
Idem door Heer Jan Aert Sbrunensz. van een brief met de verkoper Gerit nat. 
zoon Heer Wouter van den Hout, de koper Heer Hanrick de Bruyn pbr., de pacht 
3 mauwer rogge. 
 
R66,f.5,dd.22-4-1556: 4 vonnisbrieven. 
 
R66,f.5,dd.23-4-1556: Geschil tussen Heer Hanrick Philips van Helmont, prb. 
en Meester Jan Gerit Jacops, pbr. aangaande het H.Geest altaar te Asten. 
Arbiters zijn; voor Meester Jan,de eersame Peter van Berckel en Bonaventura 
Verweyen ingesetenen van Asten. Voor Heer Hanrick, de eersame Jan Jan 
Sbrunensz. en Eligius van Gystele, ingesetenen van Someren. 
 
R66,f.5,dd.30-4-1556: Verkoop door Hanrick Peter Honichmans aan Heer Frans 
Matthysz. van den Eynde, pbr. van een erfchijns van 30 st. uit huis, hoff, 
enz. aent Slyven, u.l. erf. Hanrick Ketelers, a.l. Hanrick van Kessel u.f. 
de straet, a.l. de waterlaet. 
 
R66,f.5,dd.30-4-1556: Overleed Heylwidis echtgenote van Anthony quondam 
ymonis de Eckerbrouck que precedenti die vesperi existen. inundanis 
Geldropensi bg. coxit ptisina (niet duidelijk) et lubricando effusa ? sece 
cecidit in caverbum, quo miserabili fato obdormunit (niet duidelijk). In 
domino cuia anima requiescat in pace cum Christo. 
 
R66,f.5,dd.1-5-1556: Aanslag in de .. tienden door Laurens van der Sprange 
rentmeester in het kwartier van 's-Hartogenbosch. 
 
R66,f.5,dd.2-5-1556: Belofte van bet. door Heer Jan Verstraten aan de erfg. 
Wllem Hanssen van de jaarpacht van 50 k.gld. wesende 3 k.gld. jaarl. welke 
Jan's vader eertijds in zijn goederen gevest heeft. Zijn susteren en 
broederen en hun goederen zullen ongelast blijven. 
 
R66,f.5v,dd.5-3-1555: Copie van een in het Frans gestelde akte over Philips 
Roy d'Angleterre etc. 
 
R66,f.6v,dd.4-10-1555: Geschil tussen Lijsbeth wed. Jan de Wolff en haar 
kinderen en Goordt Pauwels van Duppen over een graeff metten hoole welke 
eertijds Marten Gerrit Moens in koop verkregen had tegen Pauwel Henricks van 



Duppen voor schepenen dd.16-6-1514. 
 
R66,f.6v,dd.19-6-1556: Verkoop door Catharina wed. Goort Lenarts voor de 
tocht, Lambert en Lenart gebroeders, Marten Eijmerts van Asten m&m Christi-
ne, Margriet zuster, Jacob Dries Papendonck m&m Martine, Dirck Dirck Vos m&m 
Heijlwich alle wettige kinderen Goort Lenarts voorz aan Gielis Aert Willems 
van een beemd. gelegen in de Wien. u.l. Michiel Shasen c.p., a.l. Hanrick 
Cortsmyts erfg. Gielis Aert Willems belooft te betalen Willem Vereijcken tot 
Aarle Beek een mauwder rogge erfpacht. 
 
R66,f.7,dd.13-5-1556: Verkoop door Claes Pauwels Heyligers aan Jan Aert 
Gerits van een erfpacht van 8 vaten rogge uit huis, hoff, enz. gelegen aent 
Houbrouck 
 
R66,f.7,dd.16-5-1556: Akkoord tussen Heer Hanrick Philips van Helmond en 
Meester Jan Gerit Jacops. (zie f.5) 
 
R66,f.7v,dd.19-5-1556: Vonnisbrief door Thoenis van Roggel voor Alyt wed. 
Dirrick Snoecx, ter cause van 6½ gld. 
 
R66,f.7v,dd.19-5-1556: Verkoop door Jan Job Denen aan Lijsbeth wed. Jan 
Goort Bakermans ter tocht en haar kinderen ter erfrecht van een mander rogge 
erfpacht uit een camp erfs aen de Heye, geheten den Rentmeester. 
 
R66,f.7v,dd.19-5-1556: Verkoop door Thomas Corten als m&m van Joostken dr. 
Dirrick Happen aan Jan van Delft Gielis Janssenzoon van een erfchijns van 4 
k.gld. en 8½ st. uit huis, hoff etc. aent Eckerbrouck. 
 
R66,f.8,dd.19-5-1556: Vonnis van evictie voor Huybert Symon Scusters van een 
pand op de goederen der erfg. Hanrick Cortsmyts. 
 
R66,f.8,dd.23-5-1556: Verkoop door Marten Willem Sbruijnen aan Aert Goorts 
van Best van een stuk land genaemt den Soch aent Schoet. 
 
R66,f.8,dd.23-5-1556: Verkoop door Joanna wed. Henrick Cortsmit voor de 
tocht met Jan Joost Verhoeven als m&m van Anna, Frans Hanrick Denen als m&m 
van Mechteldt aangaande zijn versterf en kindsdeel en mede vanwege het deel 
dat hij in koop verkregen heeft tegen Jan Hanrick Cortsmyts zijn zwager. aan 
Aert Goort van Best van een huis in de Keijserstraet. Aert verkoopt Jenne 
een erfcijns van 12 gld. te lossen met 200 gld. 
 
R66,f.8v, dd. mei 1556: Akte in het Latijn zie f.5 en f.7: Geschil tussen 
Heer Hanrick Philips van Helmont en Mr. Jan Jacops. 
 
R66,f.9,dd.31-5-1556: Verkoop door Lambert Lamberts van de Putte en Johan 
Balden zijn zwager als m&m van Geertruyt voor henselven en mede vanwege 
Ientgen Lamberts van de Put aangezien aan hen de portie van Ientgen 
overgegeven was, volgens schepenbrieven der stad Venlo dd. 29-5-1556, aan 
Jan Willem Denen van het 1/3 deel van een erfchijns van 3k.gld. te gelden 
uit de goederen van wijlen Hanrick Cortsmijt. Het 1/3 deel is door Heylwich 
Kerckhofs bij testament aan verkopers vermaakt. 
 
R66,f.9,dd.27-5-1556: Verkoop door Christiaan de Camp als m&m van Agnes dr. 
Jan Segers aan Jan Willem Denen van 1/3 deel van bovengenoemde erfchijns. 
 
R66,f.9,dd.6-2-1556: Verkoop door Jan Lambert Luytens aan Cornelis Dirrick 
Smollers zijn zwager van zijn versterf en kindsdeel hem aangekomen na dood 
van zijn vader en nog zal aankomen na dood van Lutken zijn moeder. 



 
R66,f.9,dd.31-5-1556: Latijnse akte over het benificie van het Petrus en 
Paulus altaar te S. door Dms. Arnold de Kessel pbr. Leodiensis aan Theode-
rici de Kessel pbr. 
 
R66,f.9v,dd.1-6-1556: Vertijdenis door Dirck Willem Cortsmit, Lenaert 
Goossen Lenaerts m&m Hilleke, Frans Josten van de Berckven m&m Mechteld, 
Catharina dr. Willem Cortsmit wed. Dirrick Jan Lemmens, Lenaert voorz hem 
sterk makende voor Maria Willem Cortsmit wed. Jan Hanrick Lijben en Dirick 
voorz voor Anna zijn zuster alle kinderen van Willem Cortsmit t.b.v. Heijlke 
Scuerman nat. dr. van Hans Cortsmit tot Hombergen op alle goederen te 
Hombergen die hen zouden mogen aankomen na dood van Hans Willem Cortsmit hun 
broeder. Heijlke vertijdt op de goederen aan haar gelegateerd door Hans haar 
vader te Someren, Hans aangekomen als wettig zoon van w. Willem Cortsmit en 
Heijlcke dr Dirrick Denen nog in leven zijnde. 
 
R66,f.9v,dd.12-6-1556: Verkoop door Gerit Dirricks vn Balen? aan Lijsbeth 
wed. Jan Goort Bakermans ter tocht en haar kinderen ter erfel. van een 
erfchijns van 13 st. uit huis, hof enz. aan die Heye, u.l. erfg. Theuwen 
Verheyenbraecken, a.l. Daniel Sijmon Reynen, u.f. de Houve op te Hosen. 
 
R66,f.10,dd. ...: Singuliere condtbrief voor Joost Coppen aangaande een 
gestolen peert. Hij heeft het teruggeonden in Diest en het weer terugge-
kocht. Hij had het paard gekocht van Thoenis Sander Genen en die getuigt dat 
het hetzelfde paard is. 
 
R66,f.10,dd.19-6-1556: Verkoop door Lambert Goort Lenaerdt Chielens aan 
Lenaerdt Goort Lenaerdt Chielens zijn broer van een mander rogge erfpacht 
uit zijn versterf en kindsdeel hem aangekomen na dood van zijn vader en nog 
aankomen zal na dood van Catharina zijn moeder. 
 
R66,f.10v,dd.25-6-1556: Vonnisbrief door Heer Frans van den Eynde aan Thijs 
Gerit Genen ter cause van 3 mud rogge. Idem door Matthijs Gerit Genen aan 
Joost Joost Lemmens en Luytgaert zijn huisvr. of haar goederen uit kracht 
van een schepenconde van ontlastinge der mud rogge voorsz. Idem door Jan 
Geldens aan Aert Claes Janssen. Idem door Heer Joost Thoenis Wouters pbr. 
aan Frans Matthijs van Baerlo als gemachtigde van Lambert van Baerlo. Frans 
moet 100 k.gld. in een obligatie betalen. Idem door Peter Svossen aenlegger 
tegen Frans van Baerlo en Frans Pauwels Vos. Idem door Matthijs Gerit Genen 
aan Luytke wed. Theuwen Roefs en haar kinderen ter cause van 18 gld. 
 
R66,f.11,dd.25-6-1556: Vonnisbrief door Marten Willem Sbruynen aan Joost 
Claes Wouters. Idem Aert Gerit Wintkens aan Jacop van Oirschot. Idem Jan 
Thijs Potters aan Frans van Baerlo. Idem Heer Hanrick Sbrunen pbr. in naam 
van Ida Verhoeven aan Mr. Jan de Scoelmeester van Weert aangaande de 
huishuur. Idem Marten Willem Sbrunen aan Jan Quirijn Wouters genaamd 
Quanthen ter cause van sekere costen in bier en in cost vereert op zijn 
bruygomschap en afgesproken als toecomende bruydegom met Maria wed. Jan 
Thielens van de Waterlaet. 
 
R66,f.11,dd.6-7-1556: Schepenen van Z. zijn t.b.v. Frans Matthijs van Baerlo 
gegaan naar het huis van Marten Gosen Sgrotens, die vader was van de 
vraupersoon, waarbij Frans voorsz. een kind verwekt zou hebben. Het gerucht 
daarover doet de ronde. Zij zegt dat Frans voorsz. geen schuld heeft aan het 
kind en ook de moeder zegt, dat zij Franck van Roy, genaamd Frans van 
Baerlo, nooit bij haar dochter gezien heeft. 
 
R66,f.11,dd.25-6-1556: Verkoop door Joost Francken Verdiseldonck voor 



hemzelf en hem sterkmakend voor zijn broeder en zusters aan Willem Bruystens 
Verheze van een erfchijns van 3 k.gld. uit een beemd gelegen omtr. den 
Moelen. u.l. et u.f. erfg. Lijsbeth Ketelers, a.l. Willem Bruystens Verheze, 
a.f.Thielen van Ruth. 
 
R66,f.11v,dd.1-7-1556: Verkoop door Mattheus Jan Hanrick Smollers aan 
Lambert en Jan zijn broers van zijn versterf en kindsdeel. 
 
R66,f.11v,dd.2-7-1556: Verkoop door Claes Dirrick Besselen aan Thomas Peter 
Sanders van zijn versterf en kindsdeel hem aangekomen van Claes Weltkens 
zijn grootvader en hem nog zal aankomen van Lijn Weltkens zijn grootmoeder. 
Aangezien Catharina Weltkens op de goederen nog de tocht bezit, is gecompa-
reerd Alijt dr. Dirrick Besselen en heeft geloofd nergens meer over te 
spreken, als haar broer Claes zou komen te overlijden voor Catharina hun 
grotmoeder. 
 
R66,f.11v,dd.24-7-1556: Overdracht in erfmangeling door Anna wed. Jan 
Corsten Slaets voor de tocht en Jan Gerits Verheyenbraecken haar broer, hem 
sterk makend voor de onm. kinderen van Anna, aan Hanrick Denen van een beemd 
geheten den Roybeemd aent Scoot. 
 
R66,f.12,dd.24-7-1556: Idem verkoop door voorgaande aan Willem Peter Sanders 
van een stuck land omtr. den Voort. Verhandeling over het erfrecht. 
 
R66,f.12,dd.25-6-1556: Geschil tussen Aert Jan Wouters en Everaerd Claes 
Smollers. Everaert vraagt vergiffenis voor woorden uit haat en nijd gezegd. 
 
R66,f.12v,dd.26-7-1556: Verkoop door Bruysten Thijs Metsers als m&m Agnees, 
Jan Sijmon Lamberts van de Putte voor hemzelf en mede voor de kinderen van 
Dirrick zijn broer en voor Claes Lauen Marien, de man van zijn zuster, niet 
tegenwoordig, en Willem Hanrick Sbrunens als m&m Catharina toen zij nog 
leefde, in naam van zijn kinderen, aan Jan Willem Denen van het 1/3 deel van 
een erfchijns va 3 k.gld. uit onderpanden toebehorende de erfg. Hanrick 
Cortsmijts. De erfchijns is bij testament door Heylwich Kerckhoffs aan 
verkopers nagelaten. 
 
R66,f.12v,dd.22-7-1556: Vonnisbrief door Jan Aert Sbrunens aan Marten Willem 
Sbrunen ter cause van 60 gld. Idem door Reijner Jan Willems aan Catharina 
wed. Jan Aert Sanders. Idem door Hr. Hanrick Philips aan Mr. Jan de 
Scoolmeester van Nederweert. Idem door Maria wed. Jan Thielen van de 
Waterlaet aan Joost Hanricx en Gerit Dirricx over 23 gld en 1 mud rogge. 
 
R66,f.13,dd.30-7-1556: Overdracht door Dirck Jan Luijcas van Eijndhoven aan 
Cornelis Reijmers op 'tSant en Reijner Reijmen op 'tSant zijn broer en [Aert 
Jan Wouters] van een schuldakte die hij eertijds gehad heeft op Hanrick 
Hanrick Sbrunen en Anna zijn huisvrouw, des coopers suster. 
 
R66,f.13,dd.24-8-1556: Constitutie door Marten Willem Sbrunen voor Hanrick 
zijn zoon, schout tot Weert, Waelre en Aelst,absent, en voor Wilem zijn 
zoon, om te mogen vesten en transporteren voor de schepenen van 's-Herto-
genbosch, t.b.v. Mr. Huybrecht van de Cluysen, Heer tot Waelre, Weert en 
Aelst, van een huysinge met erve enz. gelegen in de parochie van Waelre 
omtr. den Loonse Moelen, met alle brieven. 
 
R66,f.13v,dd.31-8-1556: Verkoop door Andries Papendonq aan Peter Reyner Jan 
Willems van een beemd in de Commerstraet. 
 
R66,f.13v,dd.3-2-1544!: Verkoop door Marten Willem Sbrunen aan Barbara wed. 



Laurens van Cuyck voor de tocht en haar kinderen voor de erfel. en ook voor 
de erfel. aan Hanrick haar zoons kind, van 3 mud rogge erfpacht uit land aan 
den Thiendwech. 
 
R66,f.13v,dd.1-9-1556: Verkoop door Gielis Aert Willems aan Marcelis Jan 
Colen van land gelegen aent Scoet. Overdracht van bovenstaande door Marcelis 
Jan Colen aan Willem Aert Willems. Vernadering door Willem Aert Wilems van 
bovengenoemde verkoop. 
 
R66,f.14,dd.7-9-1556: Verkoop door Jan van Kessel Dirrix de primo thoro aan 
Jan Hanrick Smeets de Jonghe van 1 lopensaet land omtrent de Drepstegel. In 
marge: Extract dd.19-7-1777. 
 
R66,f.14,dd.9-9-1556: Vonnisbrief van Jen Peter Goort Maesdr aan Peter 
Roelens van Mylheze ter cause van 54 gld met 3 malder rogge. Idem van Marten 
Willem Sbrunen aan Jan Quirijn Wouters. Idem van Adriaen Denen aan Goert van 
Reest. Idem van Hr. Hanrick Philips Sbrunen aan Daniel Hanrick Sbrunen ter 
cause van een mud rogge en 1 gld. Idem van Jan Verdoyenbraken aan Margriet 
wed. Berthout Smollers ter cause van 13 blancken 2 st. van doetsculd en 
maanstonden. 
 
R66,f.14,dd.x-9-1556: Verkoop door Heer Aerdt van Kessel pbr. en Heer Jan 
Verstraten pbr. aan Jan Hanrick Aegtken van 5 malder rogge erfpacht mate van 
Weert uit huis, hoff. enz. in de Derpstraete. Item nog uit versterf en 
kindsdeel Heer Jan aangekomen van Alijt zijn moeder en hem nog zal verster-
ven van Jan zijn vader. Borgen voor de verkoop zijn Jan Verstraten de Jonge, 
Jan Jan Sbrunen de Jonge en Claes Sijmon Scusters 
 
R66,f.15,dd.17-9-1556 [In Latijn]: Constitutie door Dns. Matthias de Kessel 
pbr. et investite te Zeelst voor Magister Hanrick Fabry en Magister Michael 
Bouscouts contra Dmn. Petrum de Ruyter. 
 
R66,f.15,dd.23-9-1556: Proces van Jacob Teffers tegen Aert Francken 
Vervoirt. Idem nog 6 kleine zaken. 
 
R66,f.15v,dd.23-9-1556: Verkoop door Huybert Sijmon Scusters aan Gosen 
Anthonis Wouters van land. 
 
R66,f.15v,dd.25-9-1556: Verkoop door Marcelis Mathijs Cornelis aan Peter 
Hanricks van Elsbrouck van een beemd te Asten ter plaetse genoemd deinder 
Heusden. u.l. Lijsbeth Verrijt met haar kinderen, a.f. erfg. Jan Colen. 
 
R66,f.15v,dd.22-9-1556: Belofte van schadeloosstelling door Laureins Goort 
Hannarts voor Anthonis Jan Raessen. 
 
R66,f.15v,dd.22-9-1556: Verklaring door schepenen t.i.v. Hanrick Joosten 
Verberne, dat hij hun bekend is als een goed, eerlijk man, die ternauwernood 
voor zichzelf en zijn vele kleine kinderen de kost kan verdienen. De 
verklaring was nodig, omdat Jan de zoon van Hanrick voorsz. in Gorcum in 
Holland een mysval gedaan heeft, en vrijgekocht moet worden. 
 
R66,f.16,dd.29-9-1556: Verkoop door Hanrick Jan Hanrick Smollers aan Jan 
zijn broer van zijn kindsdeel hem aangekomen van Jan Dirrick! Smollers zijn 
vader en Catharina van Gerwen zijn moeder. Idem verkoop door Jan Jan Hanrick 
Smollers voor hemzelf en mede voor zijn zuster en broers aan Hanrick zijn 
broer van 10 roeyen groes gelegen in hun vader- en moederlijke erve, tussen 
Lenaert van Aelst scure en een cleyn huysken, verkopers toebehorend. 
 



R66,f.16,dd.29-9-1556: Verkoop door Mathijs Mathijs Verbraken voor de tocht 
en Joost Mathijs Verbraken als momb. van de onm. kinderen van Mathijs 
voorsz., verwekt bij Ida zijn 1e. huisvr., aan Jan Dirrick Pegs van een stuk 
land in de Veltenisecker. 
 
R66,f.16v,dd.28-4-1556: Heer Aert van Kessel pbr. ter eenre en Reyner Goort 
Reyners ter andere zijde, aangaande een lening van 31 k.gld. door Heer Aert 
aan Reyner gedaan en die hij terug wil hebben. Reyner zegt dat hij vele 
jaren dienst heeft geleverd, zoals bier gebrouwen en maut gemaakt enz. Heer 
Aert scheldt de 31 gld. kwijt. 
 
R66,f.16v,dd.28-4-1556: 5 Vonnisbrieven, waarin genoemd; Jan Jan Jan 
Lemmens. Jan Jan Driessen tegen Ida Loey Sbrunen over 9 vat rogge. 
 
R66,f.16v,dd.7-10-1556: Verkoop door Hanrick Dirrick Cop Chielens aan 
Lijsbeth wed. Jan Goort Bakermans ter tocht en haar kinderen ter erfr. van 
land aen de Cruyseycken. u.l. Michiel van Doeren, a.l. Griet Colen met haar 
kinderen, u.f. Willem! Cop Chielen, a.f. Willem Coppen voorsz. met meer 
anderen. 
 
R66,f.17,dd.21-10-1556: Vonnisbrief van Cornelis Reijners opt Sant tegen [--
] 
- van Lijske Jan Thoenis van Leendtdr aan Jan haar vader. 
- van Jan Jan Driessen aan Ida Loey Sbrunendr. wed. Thoenis Wouters ter 
cause van 9 vaten rogge bij testament op vrinden en clercken gelegateerd. 
- Adam van Heersele aan Jan Jan Sander. 
- van Lijske mr. Gerits aan Anna Verberne Hanricksdr. 
- van Lijske mr. Gerits aan Lijske Verberne Hanricksdr. 
- van Lijske mr. Gerits aan Griet Joost Spotrendr. 
- Verkoop door Jan Aerts Vervolcken aan Heer Peter van Eckerbrouck pbr. van 
een pacht van 1 malder rogge uit huis, hoff enz. in de Dorpstraet. 
 
R66,f.17v,dd.2-11-1556: Verkoop door Catharina wed. Lambert Luyten voor de 
tocht en Jan Lamberts en Cornelis Dirrick Smollers als m&m van Anna voor 
henzelf en zich sterk makend voor Luitken hun zuster, absent aan Jan Jan 
Happen de Jonghe, van 1 lopensaet land. 
 
R66,f.17v,dd.4-11-1556: Vonnisbrief: Lijsken meester Gerit Peters wed. aan 
Goort Joost Sporen. Idem schuld van Peter Peter Scepers aan Anthonis van 
Roggel. 3 gouden peters. Idem Jan Dirrick Comenheyns aan Anthonis voorsz. 4 
gld. 6 st. Idem Anthonis Dirrick Denens aan Jan Janssen van Eckerbroeck. 
Idem van Lenaert van Aelst aan Frans Hanrick Denen. 
 
R66,f.18,dd.4-11-1556: Verkoop door Oeda wed. Gielis Aert Willems met Goort 
[Peter Goort Maesz.] tutore nato, voor de tocht en Willem Aert Willems en 
Goort voorsz. hen sterk makend voor de onm. kinderen van Gielis zijn broer 
voorsz. aan Huybert Sijmon Scusters van een beemd in de Wien gelgen. - 
Huybert verkoopt aan Oeda een erfchijns van 6 k. gld. uit de voorsz.beemd. 
 
R66,f.18,dd.7-10-1556: Schuld van Jan Verstraten de Jonge aan Jan van Doeren 
16 gld. 3 st. 
 
R66,f.18v,dd.28-10-1556: Verkoop door Henrick Dirrick Sijmons van de Putte 
aan Jan Sijmons van de Putte zijn oom van ijn kindsdeel hem vanwege zijn 
vader aangekomen na dood van Sijmon van de Putte zijn grootvader en Lijske 
zijn grootmoeder. 
 
R66,f.18v,dd.7-11-1556: Testament van Willem Hanrick Denen en Joost 



Horckmans zijn huisvr., cranck. Willem is eerder getrouwd geweest en de 
goederen die hij uit dat huwelijk had, laat hij na aan Joost tot haar dood, 
daarna gaan ze naar zijn kinderen. Omgekeerd vermaakt Joost aan Willem al 
haar goederen met het beding dat Barbara haar nicht daaruit een mander rogge 
zal beuren 5 of 6 jaren na Joost's dood. Daarna zal alles naar haar erfg. 
gaan, te weten de kinderen of kindskinderen van haar broer. 
 
R66,f.19,dd.10-11-1556: Verkoop door Huijbert Sijmon Scusters m&m Jenne aan 
Jan Wouters d'oude van een cijns van 4 gld uit huis etc. aan Spoelhoevel, 
u.l. Frans Michiel Sconcks. Als onderpand stelt hij een mander rogge 
erfpacht die hij geldt aan Aert van Best. Idem verkoopt Jan Wouters de Oude 
aan H.S. Scusters een erfchijns van 2 k. gld. met een afstedige pacht, welke 
chijns verkoper in koop verkregen heeft tegen Matthijs Corstens Verbraken 
volgens brief dd. 21-3-1547. 
 
R66,f.19v,dd.11-11-1556: Verkoop door Jan Thijs Idens voor zijn tocht, Joost 
zijn zoon en Thoenis Dirricks van Herssele als m&m van Anna voor de erfl. 
aan Catharina Jan Thijs Idendr. van een stuk land int Veltem. u.l. Hanrick 
van de Greeff, a.l. Hanrick Heynens van Aelst 
 
R66,f.19v,dd.21-10-1556: Condtbrief aangaande de goederen van Jacop van 
Diepenbeeck, waarin Huybert Sijmon Scusters en Frans Michiel Sconcks als 
naeste naegebueren der kinderen Jacops voorsz. stellen, dat deze goederen 
beter verkocht kunnen worden tot profijt van de kinderen. 
 
R66,f.19v,dd.17-11-1556: Een jaar voor deze datum zijn gecompareerd: 
Mattheus Jan Sconincx, Jan Hanrick Smeets, Maria Hanricksdr. van Eckerbroeck 
en Jenneke wed. Hanrick Cortsmits voor henzelven en mede in naam van Thoenis 
Lenaerts van Roggel als navolger van Geertruyt wed. Aert Maes de Jonge en 
hebben ervan afgezien om samen met Willem Denen te procederen tegen de 
rentmeester van het Sinte Clarenclooster te Shartogenbossche, aangaande een 
roggepacht. Zij zullen betalen! 
 
R66,Enkele losse briefjes: 
- Scheiding en deling tussen Lenert Gosen Lenaerts, Gielis Gosen Lenaerts, 
Joris Gosen Lenaerts, Peter Gosen Lenaerts en nog Margaretha wed. Hanrick 
Gosen Lenaerts aangaande haar tocht en Aert Aert Cortsmijts en Lenaert Gosen 
Lenaerts als geboren momboiren van de kinderen Hanrick Gosen Lenaerts. 
- Quitantie dd. 10-5-1625: van Willem Sil van Hulpen tot Neerwert voor Peter 
Jan Hoerckmans. Hij is betaald van een jaarl. rente van 30 st. Ondertekend 
door Frans Mr. Jans Verdijseldonck, getuige is Huybert zijn broer. 
- Gherart van Bree heeft van Lodewick van Gestel ontvangen de som van ..gld. 
- Dd.±1555: Scheiding en deling tussen Anna Jan Lemmensdr, Jan Jan Lem-
mensdr, Frans Jan Lemmensdr en Theeuwen van Berckel. 
- Verkoop door Frans Pauwels Vos aan Franck nat. zoon van Vranck Brunen. 
- Dd. 27-1-1568: Belofte door Adam Janssen, dat hij Pauwel Goirts van Duppen 
alias Berckell zal betalen. Schepenen zijn Jan Jans Bruynen en Cornelis van 
Oirschot. Frans Michiel Sconck vraagt een aanstellingsbrief. 
- Dd.2-11-1557: Verkoop door Jan Jans Verstraten, Joost broer, Jan Jan 
Sbrunen m&m Peterke, Jan Willem Brants m&m Marie en Lijkse Jan Verstratendr, 
alle kinderen Jan Verstraten en erfgenamen van Hr. Jan Verstraten, prb. hun 
broer aan Mr. Jacob van de Eijnde, prb van huis, hof aent Slieven. 
- Dd.31-12-1558: Verkoop door Goort Pauwels van Duppen aan Jan Stinen van 
Nederweert van een erfchijns van 6 k.gld., te lossen met 100 gld. Eronder 
staat: De voorsz. rente heeft Aelbert Flips Gerit Gielens gelost aan Dionijs 
zoon wijlen Joncker Jan van Nederweert, die de brief heeft overgeleverd. 
Someren 21-2-1641. 
 



R66,f.20,dd.17-11-1556: Constitutie door Theuwen Jan Sconincx voor hemzelf 
en mede in naam van zijn medeerfg., Jenneke wed. Hanrick Cortsmijts en Maria 
Hanricksdr. van Eckerbroeck, voor Anthonis Lenaerts van Roggel en Jan 
Hanrick Smeets om namens hen te procederen tegen de rentmr. van het St. 
Clarenclooster te Shartogenbosch. Constitutie door Thoenis Lenaerts van 
Roggel voor Gosen zijn zoon. Constitutie door Jan Hanrick Smeets voor 
Geertruyt zijn huisvr. 
 
R66,f.20,dd.17-11-1556: Vonnisbrief door Heer Dirrick Roelens van Mijlheze. 
 
R66,f.20,dd.17-11-1556: Verkoop door Lenaert Janssen van Aelst en Goort 
Pauwels van Berckel aan Heer Dirrick van Mijlheze voor zijn tocht en Marike 
zijn dr. voor de erfel. van een chijns van 6 k.gld. uit een stuk beemd omtr. 
den Vonder van Asten en Zoemeren. 
 
R66,f.20v,dd.14-8-1556: Overdracht door Lijsbeth wed. Sijmon Lamberts van 
den Putte, goed van memorie, aan Jan haar zoon van de goederen haar 
aangekomen na dood van Sijmon voorsz. 
 
R66,f.20v,dd.9-11-1556: Verkoop door Maria Laurens Scerdersdr. wed. Claes 
Thomas van den Dale voor haar tocht en Joris, Thoenis en Jan, broers, 
kinderen Thomas van den Dale, hen sterk makend voor de wed. en haar onm. 
kinderen, verwekt bij Claes voorsz. aan Jan Dirrick Gerits van groesveld 
gelegen in de Cuylenbeemden. Maria en haar kinderen zullen altijd mogen 
lossen. 
 
R66,f.21,dd.8-10-1556: Verkoop door Jan van Kessel Dirricx de primo thoro 
aan Claes Mathijs Potters van een huijske staende op zijn erve. 
 
R66,f.21,dd.21-11-1556: Verkoop door Margriet wed. Jacop van Diepenbeeck 
voor haar tocht, Jan Laureyns Buckyncx als m&m van Marie, Jenneke Jacopsdr. 
voor henzelve en zich sterk makend voor Dirricxken hun zuster, onm., en 
Heylke dr. Joost Peter Scepers en Margriet haar zuster voor henzelf en Peter 
Peter Scepers en Wouter zijn broer samen en hen sterk makend met Heylke en 
Margiet voorsz. voor Hylleken, Thijsken, Jutken en Willemken hun onm. broers 
en zusters en Aert Thijs Metsers voor hemzelf en zich sterk makend voor 
Hanrickske zijn zusters onm. kinderen, verwekt bij Jan Hanrick Sbrunen, aan 
Ariaen Hanricks van Nuenen van een ½ camp erfs in de Doelstraet. Idem 
verkopen bovengenoemden aan Huijbert Sijmons Scusters een ½ camp. 
 
R66,f.21v,dd.23-11-1556: Verkoop door Gerit Dirrick Happen aan Peter Jan Vos 
zijn zwager van zijn kindsdeel hem aangekomen van Dirrick Happen zijn vader 
en Alijt van de Greeff zijn moeder. 
 
R66,f.21v,dd.14-11-1556: wesende de eerste saterdach nae Sinte Martensdach: 
Nota: Soe heeft den rogge gegolden tot Helmont 'tvaet 15½ st. ende den 
saetrogge 16 st. Ten daige voorsz. heeft Frans van Steensel, borger der 
stadt van Maeseyck mij [Eligius van Ghystele] gescreven, dat den coop van 
den maut wa aldaer elck mauwer 54 st., den rogge tvaet 15 st., den terwe 
tvaet 15 st., de garste 11 st. ende dat door infortune des jaers als boven 
gescreven staet. 
 
R66,f.21v,dd.14-6-1554: Verkoop door Berthout Evert Smulders aan Peter 
Michiel SHasen zijn zwager van de goederen als verkoper in koop verkregen 
19-10-1552 had tegen Everard Smollers zijn vader. 
 
R66,f.21v,dd.18-11-1556: Lijske wed. Jan Goort Bakermans aanleggere tegen 
Jan Hanrick Smeets verweerder, ter cause van 2 mud rogge. 



 
R66,f.22,dd.2-12-1556: Vonnisbrief door de dekens van St. Catharine en 
Barbele aan Willem van Horrick of zijn goederen ter cause van 6 k.gld. en 1 
st. - Vonnisbrief door Lambert Becx aan Evert Smollers goedere ter cause van 
2 gld. en 16 st. - Vonnisbrief door Peter Peter Kievits aan Frans Matthijs 
van Baerlo en Frans Pauwel Happen. 
 
R66,f.22,dd.18-11-1556: Proces gezien door schepenen tussen Jan Matthijs van 
Leendt aanleggere en Frans Matthijs van Baerlo verweerder. Laatstgenoemde is 
schuldig te betalen 3 mud rogge en 5½ gld. 
 
R66,f.22,dd.3-12-1556: Verkoop door Frans Jan Loemans aan Jan Willem Loemans 
van een stuk land geheten Het Laecken, gelegen aent Scoet. u.l. erfg. Maes 
Hanssen, a.l. Hanrick Hanrick van Aelst, u.f. de weg, a.f. de waterlaet. 
Item nog een stuk land gelegen aen de lange Horst. u.l. Reynder Goort 
Reynders, a.l. de kerck, u.f. de Brouckstraet, a.f. de Hoochen wech enz. 
 
R66,f.22v,dd.2-12-1556: Akte over de betaling der beden. Willem Bruystens 
Verheze is gesworen geweest nae 's-Hertogenbosch om de beden te betalen. 
Sijmon Loyen als bode des rentmeesters komt bij de verzamelde schepenen om 
hen te sommeren te betalen: De ordinaren van Sinte Jansmisse, De bede die op 
1 aug. vervalt, De bede die op 1 nov. vervalt, De extraordine die vervalt op 
Bamysse. Samen belopen zij 900 gld.,21 gld. 4 st. of daeromtrent. Secretaris 
adviseert schepenen om Peter Rein Bellemekers, die de korsmysbede gebeurd 
had en daarvan meer dan 75 gld. onder zich had, te laten betalen voor de 
bede van 35 ponden (dat zou dan 39 gld. en 4 st. zijn). Peter is het daar 
niet mee eens. 
 
R66,f.23,dd.Vigilia Lucie Sancte anno 1556: Verkoop door Meus Franck Gijsels 
aan Gerit Hanrick Denen van een beemdeken aent Scoet. 
 
R66,23,dd.... Verkoop door Joost Aerts van den Camp aan Theuwen, Christina 
en Maria, Jan Sconincx kinderen van een mander rogge uit huis, hof, enz. 
gelegen in de Derpstraet, u.l. Jan Hein Smeets de Jonge, a.l. Willem Goerts, 
u.l. en u.f. de straet. 
 
R66,f.23,dd.16-12-1556: Vonnisbrief van Jan Aerts Verdoyenbraken. Idem van 
Dirrick Joost Horckmans aan Joost Jan Wouters ter cause van 12 st. Idem van 
Claes Ariaen Slaets voor Hanrick Sboesen Idem van Berthout van Kessel voor 
Heer Jan Verstraten. 
 
R66,f.23v,dd.16-12-1556: Geschil tussen Maria wed. Jan Thielens van de Oever 
aanleggere en Joost Hanrick Gerit Dirrickx verweerder over 33 gld. en 1 mud 
rogge. 
 
R66,f.24,dd.16-12-1556: Verkoop door Daem Joostens van de Berckven voor 
hemzelf en zich sterk makend voor de onm.kinderen van Marten Willems zijn 
zwager, Peter Joosten van de Berckven voor zijn tocht en Goort en Thijs 
gebroeders, kinderen van Peter voorsz. voor henzelf en zich sterk makend 
voor hun broers en zusters, niet tegenwoordig, Peter Dirricks Verscueren als 
m&m van Jenne dr. Franck van de Berckven en Marcelis Francken voor hemzelf 
en zich sterk makend voor zijn broers en zusters, niet tegenwoordig, aan 
Maria wed. Gerit Joosten van de Berckvenne ter tocht en haar kinderen ter 
erfel. van een erfchijns van 1½ gld., welke erfchijns verkopers is 
aangekomen na dood van Jenne wed. Joost van de Berckven hun moeder. En zij 
had hem in koop verkregen tegen Frans Matthijs van Baerlo volgens brief 
dd.9-12-1556. 
 



R66,f.24,dd.18-12-1556: Verkoop door Jan Philips van Helmondt aan Jan Aert 
Gerits van 3 mander rogge erfpacht uit een stuk land aent Scoet. 
 
R66,f.24,dd.29-12-1556: Verkoop door Jan Jan Sanders aan Peter Joosten van 1 
loopsaets land aent Slieven, u.l. Hanrick Hanrick Martens, a.l. erfg. Willem 
Smeets de Jonge, u.f. de kerckweg, a.f. Aertken Willem Smeetsdr. met Maria 
haar zuster. 
 
R66,f.24v,dd.29-12-1556: Verkoop door Ariaen Andries Cremers als m&m van 
Maria aan Goort Jan Goort Maes zijn zwager, van zijn deel hem aangekomen na 
dood van Jan Goort Maes zijn huisvr. vader, alleen in de erfgoederen. Goort 
voorsz. verkoopt aan Ariaen Andries Cremers zijn zwager een erfchijns van 
28½ st. uit de verkochte erfgoederen. 
 
R66,f.24v,dd.30-12-1556: Verkoop door Gijsbert Jan Gijsberts, schepen, als 
m&m van Jutte aan Hanrick Hanrick Martens en Jan Hanrick Bakermans zijn 
zwagers. Akte is doorgestreept. Dd.30-12-1556: Verkoop door Gijsbert Jan 
Gijsberts als m&m van Jutte en Jan Hanrick Bakermans als m&m van Dirrick-
sken, gesusteren, dochters van Gerit Scerders aan Hanrick Hanrick Martens 
hun zwager van hun deel, hen aangekomen vanwege Catharina hun huisvrouwen 
zuster, in een beemd in de Wien. u.l. Hanrick Floris van Bingen, a.l. Willem 
Denen, a.f. Jan Anthonis van Leendt enz. Idem Gijsbert Jan Gijsberts en 
Hanrick Hanrick Martens als m&m van Peterken dr. Gerit Scerders aan Jan 
Hanrick Bakermans hun zwager. 
 
R66,f.25,dd.3-12-1556: Verkoop door Jan Heer Jan Sbrunen voor zijn tocht, 
Peter zijn zoon en Berbel en Luytgart zijn dochters voor de erfel. aan Claes 
Peter Bakermans, van land in de Veltemsecker. 
 
R66,f.25,dd.3-1-1556: Verkoop door Bertholt van Kessel als m&m van Joffr. 
Anna van Back aan Jan van Merwijck en Henneken zijn huisvr. van 15 malder 
rogge uit onderpanden die van versceide personen zijn en liggen in de 
parochie van Buegen in den lande van Luyck, verkoper aangekomen na dood van 
de vader van zijn huisvr. Jan van Baexen. 
 
R66,f.25v,dd.3-1-1556: Verhuur door Jan Hanrick Smeets de Jonge aan Joost 
wed. Evert van Os van zijn huysinge, hoff, scuere, groese en landt gelegen 
in de Dorpstraet, waar Jan de verpachter nu ter tijd woonachtig is, enz. 
 
R66,f.26,dd.8-1-1556: Verkoop door Gielis Goort Craendoncx van Heze als m&m 
van Jenne Guntis?dr. van den Kerckhoff en zij met hem, aan Jan Peter 
Belensz. van de helft van een zijlbeemd in de Burge?, u.l. en u.f. Gevert 
van de Zeylberch, a.l. Alijt wed. Dirrick Snoecx. 
 
R66,f.26,dd.7-10-1556: Verkoop door Willem Jacop Chielens aan Frans nat. 
zoon Heer Franck de Bruyn van 5 mud rogge en een erfchijns van 12 key-
sersgld. uit zijn gedeelte in huis, hoff,enz. aen de Vlasmeer, u.l. Gevert 
Vervolcken, a.l. Jan Bruystens, u.f. de kerckwech, a.f. de straet. Bedongen 
wordt dat als Frans onder wettige nakomelingen sterft, de voorsz. 5 mud 
rogge en 12 gld. zullen versterven op de kinderen van Marten Peter Maes, 
verwekt bij Metken, Willem de verkopers zuster. 
 
R66,f.26v,dd.2-1-1556: Verkoop door Jan Daniels van Oevelwegen, Frans 
Pauwels Vos als m&m van Heylke dr. Daniel van Oevelwegen voor henzelf en 
zich sterk makend voor hun broers en zussen, niet tegenwoordig, aan Anna dr. 
Daniel van Oevelwegen hun zuster ter tocht en haar nat. kinderen verwekt bij 
Heer Matthijs van Kessel pr. of nog te verwekken, ter erfel., van huis, hoff 
enz. aent Scoet. 



 
R66,f.26v,dd.2-1-1556: Verkoop door Joost en Jan broers, Hanrick Peters van 
Endoven als m&m van Jenne voor hemzelf en mede voor Weyndel Laureins 
Buckingdr. en Joost voorsz. ook voor Alijt en Maria zijn zusters, allen 
kinderen van Laureins Buckincx aan Hanrick Naet Willems van een stuk erf 
aent Slieven, daer hen vader gestorven is. 
 
R66,f.26v,dd.2-1-1556: Vekoop door Wilbort Ceel Gelisz. aan Jan Verstraten 
de Jonge en Joost zijn broer van een stuk land aen den Moelenberch. 
 
R66,f.27,dd.11-1-1556: Verkoop door Jacop Dries Papendoncx aan Jan Hanrick 
Smeets de Jonge van een mander rogge erfpacht uit zijn versterf en kindsdeel 
hem aangekomen als m&m van Martina, na dood van Goort Lenaerdt Chielens en 
nog versterven zal na dood van Catharina, haar vader en moeder. 
 
R66,f.27,dd.18-1-1556: Verkoop door Goort Willems van Ghijssen als m&m van 
Catharina en zij met hem, aan Thoenis Willem Horckmans en Maria zijn huisvr. 
van hun deel in huis, hof,enz. aent Slieven, u.l. erfg. Heer Anthonis Denen, 
a.l. erfg. Hanrick Verbernen, u.f. Jan Verstraten met zijn kinderen, a.f. de 
straet, zoals verkopers in koop verkregen hadden van de wed. Hanrick van 
Brempt. 
 
R66,f.27,dd.18-1-1556: Belofte van betaling door Thoenis Willem Horckmans en 
Maria Sleuwen zijn huisvr. aan Goort Willems van Ghijssen, 50 k.gld. 
 
R66,f.27,dd.18-1-1556: Verkoop door Dirrick Gosen Claes Dicksmyts aan Goort 
Willem van Ghijssen van een mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent 
Slieven, u.l. Reyner Jan Willems, a.l. erfg. Joost Verbernen enz. 
 
R66,f.27v,dd.18-1-1556: Verkoop door Goort Willems van Ghijssen aan Dirrick 
Gosen Claes Dycksmyts van zijn deel in huis, hof,enz. zie boven. 
 
R66,f.27v,dd.21-1-1556: Verkoop door Ariaen, Dirrick, Dominicq, broers, 
kinderen van Jan Sijmons van den Cruys, Willem Gerits als m&m van Heylken en 
Catharina haar zuster, allen kinderen Jan Sijmons voorsz. aan Jan Jan 
Quirijns, van 14 vaten rogge erfpacht uit een camp erfs met een huyse aen 
gheen Einde volgens brief dd. 5 Sporkel 1468, sprekende van 3 malder rogge 
welke eertijden Gerit Lambrechts, die men heyt Gerit de Hout, in koop 
verkregen heeft tegen Claes Jan Claesz.. Van welke 3 malder rogge Gerit 
Wouters nog jaarlijks 4 vaten beuren zal. 
 
R66,f.27v,dd.20-1-1556: Heer Dirrick Roelens pbs.,heeft zijn schepenbrief 
doen lezen op de goederen van Hanrick Denen, 1 malder rogge erfpacht voor 4 
aftestedigen pachten. - Vonnisbrief van N.N. of wed. Aerts van Buydel aan 
Wouter van Buydel over 16 gld.? 3 st. - Vonnisbrief Thoenis van Roggel voor 
Jan Ghoort Genen over 7 k.gld. 
 
R66,f.28,dd.20-1-1556: Condbrief dat Joost Claes Wintkens voortaan zal 
betalen voor de huur van een houve, wat voorheen door Maria wed. Jan 
Thielens van den Oever en haar kinderen gedaan was aan Marten Willem Sbrunen 
9½ mud rogge min 1½ vat. 
 
R66,f.28,dd.20-1-1556: Vonnis door schepenen t.b.v. Joost Francken Verdi-
seldonck tegen Frans Matthijs van Baerlo 20 vaten rogge. 
 
R66,f.28v,dd.20-1-1556: Proces tussen Aert Gerit Wintkens aanlegger en Jacop 
Daniels van Oorschot verweerder. Verweerder moet betalen. 
 



R66,f.28v,dd.21-1-1556: Scheiding en deling tussen Jan en Joost broers, 
Bruysten Wouter Bakermans als m&m van Hanrick en Alijt haar zuster, allen 
kinderen van Aert Janssen van Ayen. Jan en Joost kinderen van Aert Janssen 
van Ayen verkopen aan Gelden Claes Geldens een ½ camp erfs gelegen after den 
Donck, neven erfg. Marten van Eckerbroeck en Joost van Weerdinge ter eenre 
sijde en neven erffenis Bruysten Wouter Bakermans en Alijt Jansdr. van Ayen 
ter andere sijde. 
 
R66,f.29,dd.22-1-1556: Verkoop door Peter en Dirrick broers, kinderen van 
Michiel Shasen aan Jan Aert Gerits van een mander rogge uit een beemd in de 
Wijen. 
 
R66,f.29v,dd.22-1-1556: Verkoop door Anna Geritsdr. Verheyenbraiken wed. Jan 
Corsten Slaets voor de tocht en Jan Gerits Verheyenbraiken haar broer, zich 
sterk makend voor haar onm. kinderen voor de erfelijkheid, aan Michiel 
Claesz. van Doeren, van een erfchijns van 4 k.gld. uit huis, hof,enz. aent 
Scoet. enz. 
 
R66,f.30,dd.22-1-1556: Verklaring t.i.v. Berthout van Kessel door Heer 
Aerndt van Kessel pbr., verlamd te bed liggend, dat hij eertijds gestaan 
heeft over het testament gemaakt door Joffrau Beatrix van Gherwen saliger, 
wed. Willem van Kessel, wat zij naderhand herroepen heeft. Heer Aerndt was 
erbij als notaris en niet als parochiaan of getuige. De herroeping is ook 
meniger tijt tevoren geschied, voor de Joffrau uit Zoemeren vertrokken is 
naar Hoydonck. Heer Aerndt zegt ook, dat hij het al eerder voor schepenen 
bekend heeft, en dat hebben Philips van Doeren en Matthijs van Zandtvoort op 
ten Edelenborch ook gedaan. Aert Thijs Metsers tuelman, ± 30 jaar, verklaart 
dat hij eertijds bij Joffrau Beatrix geroepen is, als nagebuer , om getuige 
te zijn bij haar testament. Hij weet niets over de inhoud van het testament. 
 
R66,f.30v,dd.23-1-1556: Verkoop door Gerit Hanrick Denen aan Marcelis 
Hanricks van Hulshoven van een erfchijns van 30 st. uit een beemd gelegen 
ter plaatse genaamd den royecker. 
 
R66,f.31,dd.25-1-1556: Verkoop door Loey Frans Roelens van Ghijstele en 
Hanrick Florisz. van Bingen aan Wouter Joost Wouters van huis, hof enz. aent 
Slieven, welk huis Heer Matthijs van Kessel als rector van het O.L.V. Altaar 
met recht opgewonnen heeft en de verkopers verbuet hebben met afterstedigen 
pachten. 
 
R66,f.31,dd.27-1-1556: Verkoop door Willem Willems van Horrick aan Willem 
Claes Willem Denen van 10 vaten rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aen geen 
Scoet, u.l.Jacop Chielen Idens. Deze pacht heeft verkoper in koop verkregen 
tegen Jan Bongaerts van Weert, Geraerdt zijn zoon en Huybert Aert Eerkens 
hem sterk makend voor Geraerdt zijn broer naar brief dd.3-2-1546 ende heeft 
denselven erfpacht eertijden gevest als originael vercoper Pauwel Gijben 
Gerits, eenen genoempt Cathelijnen Jan Swertvaegersdr. dd. maandag nae St. 
Martensdach 1482. 
 
R66,f.31v,dd.26-1-1556: Verkoop door Peter Hanricks als m&m van Lijsken 
Joostendr. Verbernen voor de tocht en .... zijn dr. voor de erfel. aan 
Hanrick Joosten Verbernen van het kindsdeel hem aangekomen na dood van de 
vader en moeder van zijn huisvr. 
 
R66,f.31v,dd.28-1-1556: Verkoop door Theeuwen Gerits van Berckel aan Dirrick 
Wouter Loyensz van een cijns van 2 gld en 15 st in een meerdere cijns, 
zijnde de verkopers kindsdeel en schuldig te gelden Frans Wouter Loyens tot 
Asten. 



 
R66,f.31v,dd.28-1-1556: Overdracht door Hanrick, Jan, Michiel en Peter, 
broers, en Jan Hanrick Smeets als m&m van Maria, allen kinderen Peter Jan 
Gijbens aan Franck nat. zoon van Heer Franck de Bruyn van een mander rogge 
erfpacht uit een stuk land geheten het Waterdael, en uit meer andere 
onderpanden, gebleken uit brieven mentie makende van 2 mud rogge, waarvan de 
mander rogge het ¼ deel is, en de andere mud rogge hebben verkopers 
opgedragen aan Aert Hanrick Smeets. De erfg. Jan Happen hebben de vierde 
mander rogge gekocht. 
 
R66,f.32,dd.31-1-1556: Verkoop door Joost Jan Loemans aan Lens Lambrecht 
Stoutmans van 15 vaten rogge uit huis, hof, enz. aent Scoet. 
 
R66,f.32v,dd.1-2-1556: Verkoop door Dominicq Jan Sijmons v.d. Cruys aan Jan 
Jan Quirins van 4 vaten rogge uit een camp erfs met een huise aent Scoet. De 
4 vaten zijn een deel van 3 malder rogge, waarvan de koper voorsz. de 14 
vaten rogge in koop verkregen heeft tegen de erfg. Jan Sijmons v.d. Cruys 
voorsz. bij brief dd.24-1-1556. Dominicq heeft de 4 vaten in koop verkregen 
tegen Teuwen Wouter Bonniers? en Gerit Wouters. 
 
R66,f.32v,dd.1-2-1556: Verkoop door Gerit Pauwel Heyligers en Anna zijn 
zuster aan Jan Gosen Honichmans van het kindsdeel hen aangekomen van Pauwel 
Heyligen en Jenneke, hun vader en moeder. 
 
R66,f.33,dd.1-2-1556: Verkoop door Jan Gosen Honichmans aan Jan Gerits 
Verheyenbraken van 1 mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz., aent Scoet. 
 
R66,f.33,dd.1-2-1556: Verkoop door Joost Mattheus Willem Theusz. aan 
Berthout Jan Happens als m&m van Ida, Thielen en Willem, Willem Thielens 
kinderen, zwagers, van een erfchijns van 4 k.gld. en 10 st. en 1 mander 
rogge uit zijn versterf en kindsdeel hem aangekomen van Theuwen Willem 
Theuwens zijn vader en nog versterven zal van Mechteld zijn moeder. Idem nog 
uit zijn deel hem verstorven van Jan Happen, vader van Joostken zijn 
huisvr., en nog versterven zal van Jenneke zijn huisvr. moeder. 
 
R66,f.33v,dd.1-2-1556: Belofte van betaling door Claes Sijmon Scusters aan 
Dirrick Goort Isbouts van 1 mud rogge. 
 
R66,f.33v,dd.4-2-1556: Kwijting van 1 mud rogge en 1 gld.door Loy van 
Ghijstele aan Joost Francken Verdijseldonck en Heylke zijn zuster. Welke mud 
rogge en 1 gld. eertijds door Willem Hanrick Denen in koop verkregen is 
tegen Peter Jan Gijbens en zijn kinderen en Frans Verdijseldonck had ze in 
koop verkregen tegen Willem Hanrick Denen en Willem Bruystens Verheze heeft 
de 50 gld. ontvangen van de voorsz. kinderen. 
 
R66,f.33v,dd.5-2-1556: Overdracht in erfmangeling door Aert Jan Sanders aan 
Jan Dirrick Brants. 
 
R66,f.33v,dd.5-2-1556: Belofte van bet. door Jan van Diepenbeeck aan Jan 
Hanssen. 50 k.gld. Idem Willem Dries Cuypers aan Jan van Diepenbeeck. 
 
R66,f.34,dd.1-2-1556: Procuratie door Hanrick en Gevert broers, kinderen Jan 
Snoecx aan Bartholomeus Lambert Swerts hun zwager om over te dragen aan 
Huybert Sijmon Scusters en Ariaen Hanrick Willems van 1 mud rogge. Bartho-
lomeus treedt op als m&m van Willemken en maakt zich samen met Hanrick 
voorsz. sterk voor een onm. kind genoemd Metken Luythen. Het mud rogge gaat 
uit een camp erfs genoemd "de Bakermans Wijck", u.l. eertijden Roeff Gerits 
van Mijlheze, die men hiet Roeff de Custer, a.l. Gosen Maes Verbernen. 



Laatste transportbrief dd.14-10-1524, hierin is sprake van 9½ vaten rogge. 
En in de laatste grondbrief dd.18-2-1532 van 2½ vaten rogge, welke Jan 
Hanrick Colen in koop verkregen had tegen Matthijs Goort Huicxkens en zijn 
kinderen. 
 
R66,f.34,dd.3-2-1556: Is den eed verdragen Sijmon Sjonckers, alias Sijmon 
Jan Dirricks scepenen overmidts sinre impotentie ende autheyt, door bevel 
Hugo van Berckele schouthet van Pedelandt. 
 
R66,f.34,dd.4-2-1556: De roggeprijs te 's-Hertogenbosch was 12 en soms ook 
13 gld.de mudt,en te Helmond het vat 17 st. 
 
R66,f.34v,dd.1-2-1556: Verkoop door Hanrick, Jan, Michiel en Peter, broers, 
en Jan Hanrick Smeets als m&m van Maria, allen kinderen Peter Jan Gijbens 
aan Jenneke wed. Jan Happen ter tocht en haar kinderen ter erfrecht van een 
mander rogge erfpacht uit onderpanden in brieven beschreven zijnde van 2 mud 
rogge, waarvan de genoemde mander rogge het ¼ deel is. De andere mud rogge 
hebben verkopers opgedragen aan Aert Hanrick Smeets en de vierde mander 
rogge aan Franck nat. zoon van Heer Franck de Bruyn. De verkochte mander 
plachten de kopers te gelden aan de verkopers. 
 
R66,f.34v,dd.12-2-1556: Verkoop door Willem Faes Snijders als m&m van Anna 
aan Willem Hanricks van Hoichten van zijn versterf hem aangekomen van Dirck 
van Weerdinge de vader van zijn vrouw en van Heyleke van Roelen haar moeder. 
Het versterf in huis, hof, enz. gelegen aent Houbrouck, u.l. van de gehelen 
goeden de cooper, Hanrick van Roelen. 
 
R66,f.34v,dd.12-2-1556: Verkoop door Marcelis Peter Thielens voor zijn tocht 
en Jan Gosen Honichmans als momb. van de onm. kinderen van Marcelis voorsz., 
aan Claes en Thielen, Willem Thielen Claes kinderen, van een erfchijns van 2 
keysersgld. uit huis, hof, enz. aent Scoet. 
 
R66,f.35,dd.12-2-1556: De kersmijs ordinary beede is vervallen. 
 
R66,f.35,dd.15-2-1556: Testament van Joost Jan Loemans, gezond, en Lijsbeth 
zijn Huisvr., cranck. Mutueel. 
 
R66,f.35,dd.16-2-1556: Verkoop door Denys Hanrick Ermerdens, Frans Ceel 
Smolders als m&m van Anna en Margriet wed. Jan Hanrick Ermerdens voor haar 
tocht en Margriet voorsz. met Denijs voorsz. zich sterk makend voor de onm. 
kinderen van Margriet voorsz., aan Claes Matthijs van Leendt, van een camp 
erfs met een scuere "aen den Spoelhoevel". Behalve 1 erf mud rogge tot 
Soeterbeeck, 1 mander aan Heer Dirrick van Mijlheze 3 cannen smauts 
erfelijk.Idem verkopen zij aan Claes Sijmon Scusters een stuk land aent 
Scoet. Idem verkopen zij aan Jan Willem Denen een stuk eckerlandt op de 
Hoichde. 
 
R66,f.35v,dd.15-11-1556: Verkoop door Frans Michiel Sconcks, Aert Philips 
van Helmont als m&m van Christina en Thoenis Sijmons van Eckerbroeck aan 
Dirrick Wouter Loyen van 3 vaten rogge erfpacht uit een stuk land "bij de 
Luykse Path" en nog andere onderpanden beschreven in brieven van Den Bosch 
dd.31-1-1493 en nu ter tijt schuldig is te gelden Willem Hanrick Denen. 
 
R66,f.36,dd.16-2-1556: Verkoop door Peerken Jan Hanrick Smollersdr. aan 
Hanrick haar broer van een cleyn huysken metten erve aen den Spoelhoevel, 
aen den een sijde van hen vaders erve. 
 
R66,f.36,dd.17-2-1556: Vonnisbrief van Jan Hanrick Batens op Peter Dirrick 



Kievits. 24 k.gld. Vonnisbrief van Goort van Berckel op Hanrick Peter Jan 
Gijbens. 3 mander rogge. 
 
R66,f.36,dd.17-2-1556: Scheiding en deling tussen Lambert Goort Lenaerts, 
Marten Eymerts van Asten als m&m van Christina, Jacop Dries Papendonck als 
m&m van Martina, gezusters en kinderen van Goort Lenaerts voorsz., ter eenre 
sijde en Lenaert Goort Lenaerts, Dirrick Dirrick Svossen als m&m van 
Heylwigh en Lambert Goort Lenaerts zich sterk makend voor Margriet zijn 
zuster, ter andere zijde, van alle erfel. goederen hen van vader en moeder 
verstorven. 
 
R66,f.37,dd.17-2-1556: Verkoop door Dirrick Dirrick Svossen aan Frans 
Hanrick Denen van huis, hof, enz. aent Scoot. 
 
R66,f.37v,dd.17-2-1556: Belofte van bet. door Dirrick Gerits van Kessel aan 
Thoenis van Roggel en Margriet wed. Jan van Roggel ter tocht en haar 
kinderen ter erfelijkheid. 124 gld. erfgeld. 
 
R66,f.37v,dd.19-2-1556: Verkoop door Peter Peter Kievits aan Jan Gerits 
Verheyenbraken van een mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent Scoot. 
Peter Peter Kievits heeft aan Daem Joostens van de Berckvenne 15 k.gld. 
gegeven, waarvoor Daem hem een stukje land aent Scoot heeft overgegeven. 
 
R66,f.37v,dd.19-2-1556: Akte in het Latijn, waarin voorkomen Andreas fil. 
nat. quondam Marceli de Campo, Wilhelmus Spotters cum uxore et quinqe 
prolibus Margreta Sporen cum filia Luytgarde Heinkens, Elisabeth Verheggen, 
Anna geheyte de Hool cum multiis aliis. 
 
R66,f.38,dd.19-2-1556: Verkoop door Michiel Jan Hanricks aan Michiel Goorts 
Verbernen van 1 mud rogge erfpacht uit zijn versterf in huis, hof, enz. 
gelegen te Lyerop aent Otterdijck, u.f. Aert Luyskens. Item uit een stuk 
land daar gelegen u.l. Catharina wed. Jan de Smijt van Zoemeren c.p., u.f. 
Aert Luyskens. Ook nog in een euselvelt gelegen aen de Vleerkense Dijck, 
u.l. Lambert Goorts met meer anderen, a.l. Jan Vleminck met meer anderen. 
 
R66,f.38,dd.19-2-1556: Belofte van betaling door Denijs Hanrick Ermerdens 
aan Peter Peter Kievits. 10 k.gld. 
 
R66,f.38,dd.19-2-1556: Testament van Michiel Janssen van drie Jaeren. Hij 
vermaakt aan Franck Willem Bruystens zijn neef de groote ketele. Item aan 
Hanrick Aert Heer Willemsdr. zijn nicht sijn heucke ende dander dochter 
genaempt Willemke sijn kijste. Item Jan Aerts zijn neef een scaex? Item aan 
Willem wed. Chiel Bosman sijn cleyn huyske staende aen de strate met 5 royen 
land. Zij mag het haar leven lang gebruiken, na haar dood moet het weer 
succederen op Aert Heer Willem voorsz. of zijn kinderen. Item aan Marie zijn 
zuster zijn deel met toebehoren van de hofstadt enz. en nog een beemd, 
waarvoor Maria voorsz. of Aert haar man zullen moeten betalen aan Jan, 
Dirrick en Metken zijn broers en zus 25 gld. 
 
R66,f.38v,dd.22-2-1556: Verkoop door Catharina wed. Jan Aert Sanders voor de 
tocht, Peter Jan Sanders met Franck zijn broer, Hanrick Dirrick Peters als 
m&m van Goedele en Heylke en Marike zusters, allen kinderen van Jan Aert 
Sanders voor de erfel. aan Jan hun broer van huis, hof, enz. aen den 
Spoelhoevel. 
 
R66,f.39,dd.15-2-1556: Brussel; Aankondiging van visitatie van alle 
corensolders, leggen, tassen en scueren. 
 



R66,f.39v,dd.17-2-1556: Vonnisbrief door Gerit van den Brouck Aerts, Jacop 
Horckmans, Hanrick Hanrick Lemmens drie kinderen Dirrick van den Brouck. 
 
R66,f.39v,dd.17-2-1556: Verkoop door Gosen Gosen Celen en Lambert Maes 
Sweerts als m&m van Lijsbeth dr. Gosen Celen aan Hubrecht Aerts van den 
Brouck t.b.v. hem en van zijn broers en zusters van 15 vaten rogge erfpacht 
uit huis, hof, enz. u.l. Aert Hadewigens. Nog enkele vonnisbrieven. 
 
R66,f.40,dd.17-2-1556: Weer een bericht naar aanleiding van de brief van de 
Koning over de corensolders. 
 
R66,f.40,dd.Ipso festo Matthie Apostoli 1556: Belofte van schadeloosstelling 
door Marcelis Janssen van Vosselen aan Claes Sijmon Scusters aangaande een 
scuerken welke Claes tegen Geertken Svossen en haar kinderen in koop 
verkregen heeft. 
 
R66,f.40v,dd.26-2-1556: Verkoop door Jan Michiels van de Haseldonck, Peter 
Verstraten en Goort van Rest als executeurs van het testament van Catharina 
dr. Hanrick Jan Luikens wed. van Michiel Jans van de Haseldonck Sijmonse, 
opgemaakt te Lyrop dd. St. Matthijs 1554, aan Michiel Goorts Verbernen van 
een stuk land aen den Willichkensweg. 
 
R66,f.40v,dd.26-2-1556: Verkoop door Goort Pauwels van Duppen aan Jan 
Janssen van Diepenbeeck van een graef metten hool daer neven gelegen. 
 
R66,f.41,dd.1-3-1556: Verkoop door Margareta wed. Hanrick Maes Mesmekers 
voor haar tocht, Dirick Gosen Sgrotens als m&m van Lijsken, Jenneke en 
Geertruyt en Maria wed. Thomas Maes Mesmekers met Paulus (zoon?) als momboir 
en zich sterk makend voor haar onm. kinderen, Jan Gelden Corsten en Thoenis 
Jan Scoenings als m&m van Maria dr. Gelden Corstens verwekt bij Jenneke 
Hanrick Maes Mesmekersdr. aan Lijsbeth wed. Marten van Eckerbroeck ter tocht 
en haar kind of kinderen ter erfel. van een stuk land aen die Heye. 
 
R66,f.41,dd.27-2-1556: Verkoop door Peter Thoenis Gerrits m&m Anna beiden 
zich sterk makende voor Hanrick, Willem en Eercke knd. Henrick Vos verwekt 
bij Margriet Aert Daniels aan Willem Baet Gijsels van een stuk groes aan de 
Santstraat. 
 
R66,f.41,dd.1-3-1556: Verkoop door Jan Jan Bruystens de jonge als m&m van 
Heylke dr. Theuwen Willem Theusz. aan Metken wed. Theuwen Willem Theusz. ter 
tocht en Joost en Dirrick broers, Peter Gijsbert Gerits Roefs als m&m van 
Marie en Barbel dr. Theuwen voorsz. voor de erfel. van het versterf als Jan 
voorsz. vanwege zijn huisvr. aangekomen is. Verkoop van een erfpacht van 1 
mud rogge door bovengenoemde kopers aan Jan Jan Bruystens de jonge. 
 
R66,f.42,dd.1-3-1556: Gezien door schepenen; Aanspraak en verantwoording 
tussen Jan Aert Gerits als m&m van ... en Jan Gerits Verheyenbraken als m&m 
van ... ter eenre als aanleggeren en Dirrick Dirricks van Kessel, verweerder 
ter andere zijde. Aanleggers worden niet ontvankelijk verklaard. Verweerder 
zou nog ¼ deel van 1 mander rogge schuldig zijn. 
 
R66,f.42,dd.1-3-1556: Testament van Jan Jan Sbruijnen, schepen en Hylleke 
Aert Daniels zijn huisvrouw op de langstlevende. Legaat aan Laurenske Hr. 
Daniels 6 gld. De kinderen van Peterke hun dochter te weten 3 knd. verwekt 
bij Clement Jan Wouters en 1 knd. verwekt bij Cornelis de Cremer en 
eventueel nog te verwekken zullen gezamenlijk delen; Peterke zal de tocht 
bezitten. Grithe dr. 13 gld direct na de dood aangezien de andere kinderen 
soo veel oock voor eeuwig hebben gehad. De 40 gld die zullen toekomen na 



dood van Thoenis Hr. Jan Bruijnendr zal Berthout van Kessel Willemsz betalen 
kerkmeesters en de armen. 
 
R66,f.43,dd.5-3-1556: Vonnisbrief door Willem Peter Bakermans over een pand 
gesteken opt Vortken. Idem van Lijske wed. Jan Goort Bakermans. 
 
R66,f.43v,dd.10-4-1534: Verkoop door Dirrick van Kessel de primo thoro aan 
Gijsbert Gerit Roefs Scoenings als m&m van Willem dr. van Willem Geerten van 
een chijns van 1 k.gld. met nog 2 lopen rogge van en uit een houve geheten 
het Vortken. u.l. Heer Masereel ridder, a.l. Alijt Sloosen, u.f. de staet, 
a.f. Sijmon van Eckerbroeck. 
 
R66,f.43v,dd.5-3-1556: Enkele vonnisbrieven: 
Reyner Goort Reyners tegen Frans Henrick Denens. 
Heer Jan Verstraten tegen Dirrick Commenheyns. 
Cornelis Janssen van Leutelaer tegen Luken wed. Jan Sanders. 
Meester Jacop van den Einde tegen Jan Matthijs van Leendt. 
Lenaert Gosen Lenaerts tegen Geertruyt wed. Willem van Kigloo en Jenneke 
Peters haar zoons wed. 
Jan Karis met consorten tegen Franck Geraerts van Brey als interventeur van 
Heer Matthijs van Kessel en Berthout van Kessel. 
 
Tussen genaaid vel: Verkoop door Willem Cop Gielen aan Michiel en Dyrck 
broers, kinderen Marten Peters en Frans hun broer, van al zijn goederen. 
Michiel en Dyrck, broers, kinderen Marten Peters en Frans hun broer aan 
Willem Jacop Gielen van een hofstat met Huisinge gelegen aan Vlasmeir tot 
aan zijn dood, daarna terug. 
Scheiding en deling tussen Michiel en Dyrck Marten Peters kinderen en Frans 
hun broer. Willem Jacop Gielen is hun oom. 
Op dit vel staat dwars geschreven, waarvan het begin dwars op fol. 44: 
dd.31-8-1607: Andries Jan Smeets consenteert coram Jan Thielens, Goort 
Philips en Henrick Bakermans, dat deze brief ten andere tijde opt protho-
colle van Loy van Ghistel is geschreven geweest en hij vraagt hem te 
annuleren. 
 
R66,f.44,dd.5-3-1556: Huurcedule gelezen door Marten Willem Sbruynen tegen 
Joost Claes Wintkens. 
 
R66,f.44,dd.5-3-1556: Verkoop door Aert Thijs Metsers aan Berthout van 
Kessel Willems van huis, hof, enz. aent Slyven. 
 
R66,f.44v,dd.5-3-1556: Verkoop door Claes Thoenis Willems aan Katharina 
Sijken Sijbendr. van Nederweert van een erfchijns van 2 kar. gld. en 15 st. 
uit huis, hof, enz. aent Slyven. 
 
R66,f.45,dd.4-3-1556: Akkoord tussen Jan van Kessel ter eenre en Frans 
Michiel Sconcks, vorster, ter andere zijde. Frans heeft voor schepenen te 
Den Bosch beloofd te betalen aan Jan 32 k.gld. in 3 termijnen. De eerste 10 
gld. direct, de tweede 10 gld. op St. Crispijn in de Veemerct te Den Bosch 
en de rest 12 gld. binnen 1 jaar na dato tot Zutphen aan Jan voorsz. op 
sinen ampt. 
 
R66,f.45,dd.5-3-1556: Uitstel van bet. door de bestuurders en ingezetenen 
van Zoemeren aan Aert Cortsmijt, Willem Thielen Claesz. met consorten in de 
hoop op een minnelijke schikking te Brussel. 
 
R66,f.45v,dd.13-2-1556: Belofte van bet. van pachten door Ariaen Hanrick 
Willems van Nuenen aan Goort Pauwels van Duppen, zodat Goort voorsz., zijn 



goederen, erven, oiren en naecomelingen ten euwigen daigen dair aff ongelast 
sullen bliven. 1e Aen mijn vrouwe van Doeren 6 gld. 6 st., 2e Aen de kindren 
Gerit Pauwels 9 gld. te lossen met 150 gld. 3e den H. Geest van Helmond 3 
gld. 4e Bruysten Thijs tot Asten 3 gld. 5 st., 5e Heer Dirrick Ruelens 3 
gld., 6e Aen de erfgenamen Stin Roefs 3 st., 7e Cornelis de Kremer een mud 
rogge, 8e Aen Henrick Vogels 4 peter. 
 
R66,f.45v,dd.6-3-1556: Verkoop door Geertruyt wed. Chiel Verhoyse voor de 
tocht en Michiel Chielens Verhoyse voor de erfel. aan Bastiaen Ghijsen van 
Buydel van een erfchijns van 26 st. uit huis, hof, enz. aent Slieven in de 
Coninckstraet. u.l. wed. Joost Horckmans, a.l. de straet, u.f. Lemmen Hein 
Lemmens, a.f. wed. Joost Horckmans. Geertruyt heeft de erfchijns in koop 
verkregen tegen Dirrick Wouters alias de snijder, volgens brief 
dd.17-1-1552. 
 
R66,f.45v,dd.6-3-1556: Verkoop door [Jan Heer Jan Sbrunen m&m Geertruit voor 
de tocht] Theeuwen en Jan broers, kinderen Gerit Pauwels van Duppen en met 
hen Willem en Pauwel broers onmondig, Theeuwen en Jan zich sterk makende 
voor de onm. en voor Beelke hun zuster en Cornelis, broer, absent van een 
erfcijns van 6 gld aan Dirck Wouter Loyen. 
 
R66,f.45v,dd.6-3-1556: Verkoop door Jan Heer Jan Sbrunen m&m Geertruijt voor 
haar tocht en hen sterk makende voor zijn onm.zuster van een aftestedigen 
pacht uit een groes te Asten opte Hooge Donck welke chijns Goort Pauwels van 
Duppen t. b.v. verkopers in koop verkregen had tegen Jan Joost Isbouts en 
van welke erfcijns Dirrick voorz koper een kindsdeel verkregen had van 
Theeuwen voorz. 
 
R66,f.46,dd.6-3-1556: Verkoop door Dirrick Wouters Loyen aan Geertruit wed. 
Gerit Pauwels van Duppen de helft ter tocht en Willem, Pauwel en Beelke haar 
kleine kinderen ter erfrelijkheid en de andere helft haar ter tocht en de 
kinderen voorz. ter erfelijkheid van 10 vaten rog erfpacht. 
 
R66,f.46,dd.11-3-1556: Erfmangeling voor een mander erfrogge door Joost 
Goort Jan Goorts aan Lijsken wed. Marten van Eckerbroeck van een stuk land 
in de Veltemsecker u.l. Bruysten Thijs Smetsers, a.l. Gosen Lenaerts van 
Roy, u.f. de straet, a.f. Willem Janssen van de Heytcamp. 
 
R66,f.46v,dd.11-3-1556: Verkoop door Joost Goort Jan Goorts aan Lijske wed. 
Marten Janssen van Eckerbrouck van 1 mud rogge erfpacht uit een beemd int 
Romsel. 
 
R66,f.46v,dd.1-2-1556: Procuratie door Hanrick en Gevert, broers, kinderen 
van Jan Snoecks voor Bartholomeus Lambert Sweerts hun zwager om in hun naam 
en mede in naam van Metken Luytkensdr. onmundig, over te dragen aan Huybert 
Sijmon Scusters en Ariaen Hanrick Willems van 1 mud rogge erfpacht met alle 
brieven. 
 
R66,f.47,dd.12-3-1556: Verkoop door Willem Joost Loomans en Maria en 
Gielisken, zusters, dochters van Joost voorsz. aan Mr. Jacop van den Einde 
pbr. van 1 mud rogge erfpacht uit een beemd bij Wijlput, 1 zijl groot. 
 
R66,f.47v,dd.9-3-1556: Verkoop in erfwisseling door Aert Jan Sanders alias 
Buerken aan Hanrick Gerits van den Greeff van een stuk land in de Veltem-
secker. 
 
R66,f.47v,dd.17-3-1556: Vonnisbrieven: Thoenis van Roggel tegen Cornelis 
Dirrick Gevens, Sijmon Sjonckers aan Dirrick Wouter Loeyens, Heer Anthonis 



Marten Willems pr. aan Maes Peters, Thoenis Sander Genens aan Jan Janssen 
van Eckerbrouck, Jan Karis van Nederweert van een pande gesteken op 
Vleerken. 
 
R66,f.48,dd.18-3-1556: Overdracht door Job Jan Denen voor zijn tocht, Jan 
zijn zoon en Jan Jansen van Eckerbroeck als m&m van Eerken aan Peter Job 
Denen en Daniel zijn broer en Anna hun zuster van hun deel in een stuk land 
in de Veltenisecker. Idem van een erfcijns van 15 st. uit huis, hof etc. aen 
de heijde 
 
R66,f.48v,dd.19-3-1556: Verkoop door Claes Wouter Goosen Grijkens aan 
Cornelis Reijnder opt Sant ter tocht en zijn kinderen verwekt bij Ida 
Dirrick Gerritsdr voor de erfelijkheid van een erfcijns van 5½ gld. 
 
R66,f.48v,dd.20-3-1556: Erfmangeling tussen Daniel Job Denen en Anna zijn 
zuster en Peter Sluyters van Lyessel van een loopsaet land in de Veltemsec-
ker. 
 
R66,f.49: Costen van de leydeckers 1559 
 
R66,f.50,dd.12?-3-1556: Erfmangeling voor 1 mud rogge door Hanrick Hanrick 
Martens en Peter Peters Verhofstadt als provisoren van de Tafel der H. Geest 
met advies van Mr. Jacop van den Einde vicecureyt tot Z. aan Peter Joosten 
Verrijt van een stuk beemd te Asten, ten einde Huesden. Idem door Peter 
Joosten Verrijt aan dezelfde provisoren voor een beemd 1 mud rogge erfpacht. 
Deze beemd heeft Peter voorsz. eertijds in koop verkregen van Jan Goyaert 
Vranck Hanensz. en Goyaert Vranck Hanensz. heeft hem in koop verkregen van 
Willem Willems van Kigler. 
 
R66,f.50,dd.26-3-1556: Procuratie voor Jan Jan Sbrunen, Gevert van de 
Zeylberch en Jan Dirrick Brants om in naam van het gehele corpus van Z. voor 
de raad van Brabant te procederen tegen Aert Aert Cortsmits, Willem Thielen 
Claesz. met hun consorten. 
 
R66,f.50v,dd.31-3-1556: Op die dag heeft Michiel Claesz. van Doeren de eed 
gedaan als schepen in de plaats van Sijmon Jan Dirrick Chielens. 
 
R66,f.51,dd.31-3-1556: Enkele vonnisbrieven. 
 
R66,f.51,dd.31-3-1556: Verkoop door Marten Eymerts van Asten als m&m van 
Stine en Jacop Dries Papendoncks als m&m van Martine beiden dochters van 
Goeyaert Lenart Chielens aan Daem Jan Hoels of Hoeben van land geheten den 
Eyckecker. Marten Eymerts verkoopt zijn deel in een beemd aan Jacop Dries 
Papendonck. 
 
R66,f.51,dd.31-3-1556: Verkoop door Frans Mathisz. van den Eynde aan Peter 
Sluter van Lissel van een stuk beemd. 
 
R66,f.51,dd.8-4-1556: Belofte van betaling door Aert Goorts van Best, Jan 
Hanrick Smeets de jongste, Thoenis Lenaerts van Roggel en Theuwen Jan 
Scoenincks voor hem zelf en zich sterk makend voor Stinken en Mariken zijn 
zusters aan Willem Claes Denen van de som van 108 k.gld. 6 st. en een ½ 
oort. Willem Denen kan met deze penningen een erfrente van 12 des voorsz. 
k.gld. aflossen welke hij gevest had aan het convent van St. Clara te Den 
Bosch. 
 
R66,f.51v, Bovengenoemde personen beloven jaarl. te betalen aan Willem Claes 
Denen de som van 34 gld. en 13 st. 



 
R66,f.51v,dd.7-4-1556: Huurcedule van Willem Goort Willem Dirricks aan Jan 
Janssen van Diepenbeeck inhoudende de verhuur van een euselvelt aent 
Slieven. 
 
R66,f.51v,dd.9-4-1556: Verkoop door Aert Philips van Helmont voor zijn tocht 
en Michiel Aerts en Heylken zijn zuster met Frans Michiel Sconcks hun 
geboren momboir en hen sterk makend voor hun andere broers en zusters, 
onmundig, aan Heer Hanrick Philips van Helmont pr. van het 1/5 deel van 1 
mud rogge erfpacht uit onderpanden staande in schepenbrieven. De erfgenamen 
van Philips van Helmont heffen de erfpacht uit een hoeve genaamd de Varsel. 
 
R66,f.52,dd.9-4-1556: Verkoop door Peter Thoenis Dirrick Gerits als m&m van 
Anna dr. Hanrick Hanrick Vos en zij met hem, aan Marten Aert Denen van hun 
deel in huis, hof, enz. aent Scoot welke verkoper vanwege zijn huisvr. is 
aangekomen na dood van Aert Daniel Swevers en Aghata zijn huisvr. gelegen 
neven erf.Marten Willem Sbrunen ter eenre en Gosen Gosen Goyken met meer 
anderen enz. 
 
R66,f.52,dd.10-4-1556: heiligen Palmavont: De koop van elck vaet roggen was 
tot Helmont 28 en ook 29 st. De tarwe tvaet 27 en 28 st. De garste tvaet 20 
st. Elck broot van 13 ponden golt tot Z. en Helmont 9 en ook 10½ st. 
 
R66,f.52,dd.13-4-1556: Verkoop door Frans Claes Geldens aan Jan Hanrick 
Smeets de jongste van een beemd. 
 
R66,f.52v,dd.13-4-1556: Verkoop door Ariaen Claes Willems aan Jan Janssen 
van Diepenbeeck van groesvelt aent Slieven omtr. den Varendonck. Koper mag 
een hoel graven naast het groesvelt. 
 
R66,f.52v: Akte in het Latijn. 
 
R66,f.53,dd.17-4-1556: Ex Asten, Vigilia Pasche: Verkoop door Heylke wed. 
Goort Craendonck van Heze voor haar tocht en Gelis Goort Craendonck en Aert 
Dries Papendonck als m&m van Dingen dr. Goort voorsz. en Maria Goort 
Craendonckdr. voor de erfelijkheid aan Peter Dirrick Kievits van 3 delen in 
een hele scuere wesende samen de helft van de gehele scuere, staande op 
erfenis van koper voorsz. aent Scoot, welke hele schuur de kinderen van 
Goort Craendonck samen aangestorven is. 
 
R66,f.53,dd.17-4-1556: Verkoop door Denijs Hanrick Ermerdens als m&m van 
Berbel aan Margriet Cornelisdr. van den Berge wed. Gelden van Craendonck ter 
tocht en haar kinderen ter erfel. van een stukje land aen den Opstal. In 
marge: Desen brief is gemotificeert consensu partium alzoe blift de erfenis 
aen Berbel voorsz. 
 
R66,f.53,dd.21-4-1556: Scheiding en deling tussen Bruysten Wouters als m&m 
van Henrickske en Alijt Art Janssen Wilm Haen..., beide dochters van Art Jan 
Wilm Haenwiges? 
 
R66,f.53v: Akte in het Latijn. 
 
R66,f.53v,dd.1-5-1557: Verkoop door het corpus van Z. op het kerkhof aan 
Heer Laurens tShasen pbr. tot Nederweert en Joost Rutten tot Nederweert of 
hun erfg. van een erfchijns van 6 kgl. genoemd Brabants gulden, goet van 
gouwe en swaer genoech van gewicht. 
 
R66,f.55,dd.3-5-1557: Verkoop door Lijnken wed. Lambert Luyten voor haar 



tocht en Cornelis Dirrick Smollers als m&m van Anna voor hemzelf en zich 
sterk makend voor Lijnken Lambert Luytendr., aan Hanrick Hanrick Martens van 
een stuk beemd in de Wansdonck. 
 
R66,f.55v,dd.23-7-1556?: Scheiding en deling tussen Jan Thoenis van Leendt 
en Hanrick Hanrick Martens als proprietarissen van een beemd in de Wien. Jan 
Anthonis vertijdt op de helft t.b.v. H.H.Martens. 
 
R66,f.55v,dd.7-4-1557: 2 Vonnisbrieven Condtbrief van Gertken wed. Aert Aert 
Maessen, waarin Michiel Shasen en Willem Janssen Vervoort als naegebueren 
verklaren dat zij beter haar huisken met erfenis kan verkopen om voor haer 
kinderkens in desen groten dueren tijt broot te kopen. 
 
R66,f.56,dd.7-4-1557: 11 Vonnisbrieven en 1 Latijnse akte. 
 
R66,f.56v,dd.12-4-1557: Verkoop door Hanrick Gerits van de Greeff aan Willem 
Thijs Chielen 1 Mander rogge. 
 
R66,f.56v,dd.12-4-1557: Verkoop door Gerit Jan Gerit Roefs en Catharina zijn 
zuster aan Aert Jan Wouter Loyens van 1 mander rogge. 
 
R66,f.56v,dd.12-5-1557: Horam secundam ante meridiem obiit dilecta nobis in 
Christo Joannis Joannis Sbrunen alias Doeren, presidens scabinorum cuius 
anima requiescat in pace Amen. 
 
R66,f.57,dd.12-5-1557: Lijsbeth wed. Jan Goort Bakermans heeft op een 
sondach in de kercke doen veilen een hofstadt met erffenis enz. metten 
gebroken huyse daerop staende, gelegen aent Houbrouck, eertijds toebehoord 
hebbend Willem Willem Smeets de jonge en zijn kinderen, om daerop een 
gemeyne herberge te setten. Is gecompareerd ten huize van Willem Denen, 
Hanrick Peter Honichmans, die eertijds van Willem Willem Smeets en zijn 
kinderen een lopens land in koop verkregen had, waarvan hij beroofd soude 
bliven en heeft de erfenis verbuet. Lijsbeth vertijdt op de erfenis. ... 
Hanrick Peter Honichmans verkoopt Lijsken wed. Jan Goort Bakermans ter tocht 
en haar kinderen ter erfel. 30 st. erfpacht. 
 
R66,f.57v,dd.17-5-1557: Verkoop door Willem Bruijsten Verheze en Goort 
Thielens van Roy als m&m Catharina voor hemzelf en mede voor Margriet 
Bruijstendr. Verheze, dewelcke vertegen heeft in schepenbrieven van 
Antwerpen, Joost Jansen Verscaut als m&m van Marie en Goort Laurens 
Buckincxs als m&m van Bertke voor hemzelf en vanwege Frans Bruijstens 
Verheze zijn zwager, allen kinderen van Bruijsten Verheze de jonxste aan Jan 
Willem Verheze en Claes Swoesten Goorts van een mud rogge erfpacht uit een 
stuk land gelegen in de hove ende dinckbanck van Vlierden u.l. Lanen Dirrick 
Emontsdr. van Vlierden, a.l. den Dijck, u.f. Goyaert Malchus, a.f. de 
gemeynt van Vlierden. De erfpacht is eertijds door Hogaert Bruijsten van 
Heze in koop verkregen tegen Jan Gerit Spijlmeckers volgens brieven van 
Deurne dd.24-6-1431 en voorts is gesuccedeerd op Heer Jan Verheze prb. en 
Heer Jan heeft gepresteerd aan verkoper. (akte loopt door, doch f.58 is uit 
het boek verwijderd). 
 
R66,f.59,dd.28-5-1557: Belofte van betaling als verreicte scult, door Anna 
wed. Goort Philips van Helmont in het bijzijn van Heer Hanrick Philips en 
Hanrick Berthout Sgrevens als geb. momboir van Anna en haar kinderen aan 
Lijske wed. Jan Goort Bakermans van de som van 40 kgld. 
 
R66,f.59,dd.25-5-1557 wesende den tweeden cruysdach: Heeft er bij de 
Cruyseycken aldaer een karre met Roeremondts broot gestaen om aen den 



naegebueren te verkopen en elck van 10 pond en ¼ deel ponts was 5 st. 
 
R66,f.59,dd.30-5-1557: Overdracht door Mr. Jacop van de Eijnde, prb, Michiel 
Mathijsz van de Eijnde, Jan Dirck Brants m&m Mechteld dr. Mathijs van de 
Eijnde met Goort en Thijs, gebroeders, kinderen Peter van de Berckvenne 
verwekt bij Dirrickske dr. Mathijs van de Eijnde voor henzelf, mede voor 
broers en zusters aan Hr. Frans Mathijsz van de Eijnde, prb hun broer van 
hun versterf van vader aangekomen in houve met huijsinghe welcke Hr. 
Thielman van Eijcke daaraan heeft doen timmeren, gelegen te Asten bij de 
kerck en welcke houve gelegateerd is geweest door Lijsbeth tsHertogen wed. 
Marcelis van der Beecke. Item door Willem Jacops van de Eijnde, Michiel 
Claesz van Doeren hem sterk makende voor zijn zusters verwekt bij Catharina 
Michielsdr van de Eijnde en Michiel Tielens van Eijck verwekt bij Hilleke 
Michielsdr van de Eijnde aan Hr. Frans voorz van hun possessie in een stenen 
kamer met huijske welcke w. Hr. Tielman van de Eijnde prb toebehoorde en 
waar hij in gestorven is. 
 
R66,f.59v,dd.2-6-1557: Verkoop door Lenaerdt Maes Peters aan Lijsken wed. 
Jan Goort Bakermans ter tocht en haar kinderen ter erfel. van 3 mander rogge 
erfpacht uit een stuk land aent Veltem. Item nog uit zijn versterf en 
kindsdeel hem aangekomen vanwege zijn huisvr. na dood van Dirrick van Kessel 
en nog aankomen zal na dood van Jenneke wed. Dirrick voorsz., zijn huisvr. 
moeder. 
 
R66,f.60,dd.4-6-1557: Jan Joostens op te Beeck te Asten heeft gehoord dat de 
schout van Den Bosch opdracht heeft gegeven hem te vangen omdat hij een 
paard gestolen zou hebben. Hij vraagt de dingbank van Zoemeren om bescher-
ming. Dirrick Thomas Sfroyens blijft borg voor hem. 
 
R66,f.60,dd.7-6-1557: Verkoop door Wouter Jan Wouters van Buydel aan Thoenis 
Matthijs van Leendt van een huisken. 
 
R66,f.60,dd.16-6-1557: Op 5 mei ll. heeft Geertruyt wed. Aert Aert Maes te 
kennen gegeven, dat zij wegens nood haar huisken metten erfenisse moet 
verkopen om voor haar cleyne kinderkens in deze dure tijd brood te kopen. 
Zij verkoopt aan Thoenis Lenerts van Roggel 6½ lopensaets land. 
 
R66,f.60v,dd.16-6-1557: Verkoop door Huybert Sijmon Scusters aan Arien 
Hanricks van Nuenen. 
 
R66,f.60v,dd.16-6-1557: 6 Vonnisbrieven. 
 
R66,f.61,dd.18-6-1557: Verkoop door Jan Jan Lemmens voor de tocht, Jan en 
Frans broers, Dirrick Gerits van Kessel als m&m van Maria, Theuwen Gerits 
van Duppen als m&m van Jenne en Anna hun zuster, allen kinderen van Jan Jan 
Lemmens voorsz. voor de erfel. aan Alijt wed. Thomas Hansen ter tocht en 
haar kinderen ter erfel. van een stuk beemd in de Kievitsnest. 
 
R66,f.61,dd.20-6-1557: Verzoek door Frans Jan Lijbens alias Verheyenbracken, 
kremer, ter cause van feytelicke tubatien die Aert Lucas Verhindert, 
ingesetene tot Asten tegen hem, Frans, gedaan zou hebben, aan de Dingbanck 
van Z. om Aert gevangen te nemen. Aert belooft zijn schuld in te lossen en 
krijgt als borg Dirrick Janssen van den Borclaer. 
 
R66,f.61v,dd.20-6-1557: 8 Vonnisbrieven. 
 
R66,f.61v,dd.22-6-1557: Vernadering door Frans Heer Franck Sbrunen van een 
stuk erfs van de wed. Jan Bakermans, nl. een ecker aent Scoot. 



 
R66,f.62,dd.5-7-1557: Afspraak tussen Berthout van Kessel en Heer Anthonis 
Marten Willem Sbruinen pbr., aangaande de betaling van een cappoen en een 
chijns (niet te lezen hoe groot) van de grond die Heer Anthonis jaarl. zou 
moeten betalen uit huis, hof, enz. welke Berthout gekocht had van Aert Thijs 
Metsers. Heer Anthonis zal zolang hij leeft deze chijns betalen en na zijn 
dood zal Berthout het overnemen. 
 
R66,f.62,dd.26-7-1557: Constitutie gegeven door Corsten van Doeren in de 
naam van Lijsbeth Moorsen zijn moeder, haar en de andere kinderen van Moor 
Corstens representerende, aan Willem Claes Denen om proces te voeren tegen 
de kopers van de goederen van Gosen van Veen. 
 
R66,f.62v,dd.30-7-1557 wesende een vrijdag: Zijn tot Z. gekomen 10 vendelen 
knechten uit Oostlandt met omtrent 200 peerden, tenten e.a. Regiment van 
Oorloge waarvan Overste was Hijlmar van de Munnickhuysen en Overste 
Commissaris Heer Reynolt van Bourmanie, Ridder, Drost tot Coevorden, en 
hebben veel schade aangericht en veel meegenomen, waaronder heel wat 
gebrandmerkte paarden, met het merk van Pedelandt. 
 
R66,f.63,dd.1-8-1557: Testament van Aert Jan Sanders, gemaect tusschen leven 
en sterven. Hij geeft in pueren aelmijssen, om godswille, aan Fransken 
Dirrick Weindelendr. huis, hof, enz. om haar leven lang te gebruiken om haar 
kinderkens te onderhouden en na haar dood geeft hij dit alles aan zijn 
natuurlijke kinderen verwekt bij Frensken voorsz. Ook al zijn andere 
goederen erfelijk en haeffelijk zijn voor Franske en haar kinderen, 
uitgenomen een jaarl. rente van 2 gld. staande tot Vreins Hannarts met een 
kist, welke hij geeft aan Jan zijn natuurlijke zoon verwekt bij Marie 
Martensdr. van Roelen. Zijn beste bedde geeft hij aan Aert zijn wettige zoon 
verwekt bij Geertruyt zijn huisvr. 
 
R66,f.63v,dd.4-8-1557: 5 Vonnisbrieven. 
 
R66,f.64,dd.4-8-1557: 5 Vonnisbrieven. 
 
R66,f.64,dd.5-8-1557: Eertijds hebben Willem Denen en Hanrickske zijn 
huisvr. hun testament gemaakt voor Heer Aert Dirrick Hanricks pbr. en 
openbaar notaris tot Nuenen. Ten huize van Heer Aert voorsz. was smette van 
pestilentie en daarom hebben testateuren voor schepenen hun testament 
geratificeerd met enkele clausulen. Niemand van hun swageren! zal mogen 
verkopen, veralieneren of transporteren of met renten enz. bezwaren van de 
erfgoederen hen vanwege hun huisvr. aangekomen. Testateuren stellen voor- en 
nakinderen van Claes hun zoon en Jan van Erp in de plaats van Claes hun 
vader en Marike Jan van Erp hun moeder. Jan van Erp zal uit de goederen 
moeten blijven als hij rekenschap verzoektover datgene wat testateuren 
vanwege Marike hun dochter aan Ariaen van Erpe hebben besteed. Ten vierde 
mag niemand van hun kinderen de erfel. en haeffel. goederen aanvaarden 
voordat de schuld aan het Clarenclooster te Den Bosch is voldaan. Ook geven 
zij aan Hilleke Aert Jan Sandersdr. hun maagd, voor sekere dienst, aan hen 
gedaan, jaarl. 1 mud rogge erfpacht, die weer terug komt als Hilleke zonder 
wettige nakomelingen zou sterven. Item aangezien Claes Wilem Denen zekere 
haefl. goederen van Gritke zijn 1e huisvr. heeft gebruikt en geemployeerd 
t.b.v. zijn voor- en nakinderen, zo cosenteren testateuren, dat de langst-
levende van hen beiden alsulck verscil sal mogen modereren. 
 
R66,f.64v,dd.13-8-1557: Testament van Jan Hanrick Smeets de jonge en 
Geertruijt Gerrit Genenszdr. Legaten aan St. Lambert te Luijdich 1 st, de 
vier biddende orden ook 1 st, de pastoor 1 st, de custer 1 blanck. Een 



mutueel testament. Na hun beider dood zal alles succederen op beider 
erfgenamen, waarbij de kinderen van Lambert Gerrit Ghenen in plaats komen 
van hun vader. Ook Henrickske nat.dr. Aleijt Henrick Smeetsdr. of haar 
kinderen in plaats van Alijt haar moeder om mee te delen "in pueren 
aelmijssen om Godswille". 
 
R66,f.65,dd.18-8-1557: Geschil tussen Marten Willem Sbruynen aanlegger en 
Joost Claes Wintkens verweerder. Joost verweerder moet de aanlegger betalen 
nae uytwijsen der huercedule, zo veel als Maria wed. Jan Thielens in rogge 
en geld voor 1 jaar aan Marten voorsz. betaald heeft. 
 
R66,f.65,dd.18-8-1557: Vonnisbrief Heylke Brants. Verkoop door Willem 
Hanrick Sbruinensz. aan Michiel Jacop Michiels t.b. en in naam van Gerit 
nat. zoon van Aernt Brants van een pacht van 2 mud rogge uit 1 bunder beemd 
gelegen in Gheen Houbrouck. 
 
R66,f.65v,dd.18-8-1557: Vonnisbrief van Maria wed.Jan Thielens op Marten 
Willem Sbrunen 50 gld. Vonnisbrief van Berthout van Kessel op de wed. Jan 
Martens de Jonge. 
 
R66,f.65v,dd.28-8-1557: Verkoop door Peter Jan Geldens aan Gosen Hanricks 
van Nuwenhuys van een erfchijns van 12½ st. uit een beemd aent Eckerbrouck 
aan erfenis der erfgenamen Pauwel van Nuwenhuys. Welke erfchijns Peter in 
koop verkregen had van Jan Hanricks van Nuwenhuys bij schepenbrief 
dd.1-2-1523. 
 
R66,f.65v,dd.1-9-1557: 5 vonnisbrieven. In de 4e is sprake van Oda wed. 
Gielis Cortsmyts. 
 
R66,f.66,dd.1-9-1557: Verkoop door Jan Jan Belensz. aan Jan Thoenis 
Bakermans en Dirrick Dries Cuypers van huys hoff enz. aent Scoot. 
 
R66,f.66,dd.9-9-1557: Verkoop door Aert Jan Wouters aan Marcelis Janssen van 
Vosselen van land opte Hoichde. 
 
R66,f.66v,dd.13-10-1557: Geschil tussen Marie Martensdr. van Roelen 
aanleggere en Frans Gerits van Breey verweerder. Frans moet 15 gld. betalen. 
 
R66,f.66v,dd.27-10-1557: Geschil tussen Willem Goorts aanleggere en Aert de 
timmerman gearresteerde verweerder. Aanlegger is schuldig te betalen 3 vaten 
rogge voor de pacht van ½ jaar en dan zal de verweerder schuldig zijn de 
aanlegger zijn erfbrief uit te reiken. 
 
R66,f.66v,dd.6-9-1557: Testament van Jan Hanrick Smeets de jongste. 
Aangezien Aert Hanrick Smeets zijn broer gestorven is, stelt hij diens 
kinderen in hun vaders plaats. Verder hetzelfde als voor. Er is sprake van 2 
kinderen van Hanrickske. 
 
R66,f.67,dd.27-10-1557: Den slach gesciet tusschen den Coninck van Engelant 
Philippus Kaerle der vijfte keyser van dier name soon Coninck van Spaengien 
etc. ende den Coninck van Vranckrich op Sinte Laurensdach anno 1557. Hierna 
volgen de naemen en toenaemen van de gevangen die onsen coninck van 
Ingelandt gevangen heeft voor Sinte Quintin. Den Coninckstabel ende sinen 
soon. Der Hertoch van Mombosch, Ridder van den Oorden. Der Biscanther, 
Ridder van den Oorden. Der Ringraeff. Der groter Marscalck van Sinte 
Andries, overste, Ridder van den Oorden. Der Heere van Capellen, luytenant 
van Coninckstabel. Der Grave van Longeval. Twee van de Heeren van Betarane-
sche. De broeder van de Hertoch van Mantua. Die Heere van Rutfort, broeder 



van Coninckstabel met noch meer andere Heeren en Jonckheren nu ter tijt 
onbekent. Die Franchoysen sin te velde geweest 5 duysent peerden en 53 
vendelen knechten en 11 sijn van den selven verslagen int velt wel gerekent. 
Iets over het gescut: 6 gantse karthouwen etc. Item wer van des Coninck van 
Engelandt doot ende gescoten is. De Here van Habercourt doot. Die Grave van 
Mansvelt gescoten ende niet doot. Noch 40 personen van den Zwartsen Ruyters 
verslagen en niemant meer. Der fromer onse conincklicker Mat. heeft gelieft 
den duytsen Knechte naeden slach noch levende gevonden ende gewont te laten 
passeren myt pasporten in getale tot 8 duysent dewelcke gesworen hebben 
binnen eenen halven jaere niet te dienen. 
 
R66,f.67v.dd.15-9-1557: Verkoop door Goort Jan Goort Maes aan Aert Jan 
Wouters van een mander rogge erfpacht uit een stuk land Aent Houbrouck. 4½ 
loops. u.l. Heyl, verkopers zuster, a.l. Catharina ook zuster. 
 
R66,f.67v,dd.15-9-1557: Belofte van betaling als verreicte scult door 
Philips Aerts Verbraken aan Wein Melis Corsten en Frans Weinen voorsz. van 
12 gld. 2 st. 
 
R66,f.67v,dd.16-9-1557: Constitutie door Gerit Aerts Verbarschot, ingeboden 
sinde vanwege Joost Verweyen als gebruiker van een houve geheten het Cleyn 
Eckerbrouck en toebehorend aan Frans Matthys van Baerlo, voor Frans Mathys 
voorsz. om zijn zaak te bewaren en te vervolgen tegen Joost Verweyen voorsz. 
 
R66,f.68,dd.15-9-1557: Verrekening tussen Marten Willem Sbrunen als 
verpachter en Joost Claes Wintkens als pachter. 
 
R66,f.68,dd.15-9-1557: Proces voor de Raad van Brabant te Brussel tussen 
Berthout van Kessel, Hr. Mathijs van Kessel, prb, Philips van Doeren m&m 
Jfr. Anna van Kessel, hen sterk makende voor Jan van Kessel voor de helft en 
Marten Willem Sbrunen m&m Dirckske mede voor Jan Dirx van Kessel zijn swager 
en medekoper ter eenre en Jan Dirricks van Kessel van de naebedde en Gielis 
zijn broer [en Lenart Maes Petersz m&m Aleyt dr. Dirck van Kessel, 
doorgestreept] voor henzelf en hen sterk makende voor hun broers en zusters 
weder partij ter andere zijde, ter cause van de Coppencamp en de Cuylen-
beemd. Arbiteren zijn Willem Claes Denen, Gevert van de Zeylberch, Michiel 
Claes van Doeren en Daniel Symon Reynensz. 
 
R66,f.68v,dd.3-12-1557: Geschil tussen Lijsbeth wed. Jan de Wolff ter eenre 
en Ghijsbert Jan Ghijsberts ter andere aangaande 2 beemden in de Cuijlen-
beemd. 
 
R66,f.69,dd.25-9-1557: Verhuring door Berthout van Kessel aan Mr. Loy van 
Ghystel en Gosen Thoenis Wouters van huijs, hof etc. in de Derpstraet daer 
Hr. Aert van Kessel uitgevaeren is. 
 
R66,f.69v,dd.8-9-1557: Verkoop door Jan Jansen Verstraten, Joost, broeder, 
Jan Jan Sbrunen m&m Peterke, Jan Willem Brants m&m Marike en Lijske hun 
zuster, erfgenamen van Hr. Jan Verstraten, prb. hun broeder aan Berthout van 
Kessel van huijs, hof etc. in de Derpstraet daar Hr. Jan Verstraeten in 
gestorven is. Item een stuk land eertijds Evert Smollers toebehorende. Heer 
Jan had de goederen in koop verkregen van Heer Aert van Kessel. 
 
R66,f.69v,dd.8-9-1557: Nativitate Maria 1557: Belofte door Berthout van 
Kessel, dat hij Heer Aert van Kessel zijn broer en Lysbeth zijn zuster hun 
levenlang zal onderhouden in cost en clederen. Bovendien zal hij al hun 
schulden en ook die van Heer Jan Verstraten voldoen. 
 



R66,f.70,dd.27-9-1557: Verkoop door Berthout Willems van Kessel, Heer 
Matthys van Kessel zijn broer en Philips van Doeren als m&m. van Joffr. Anna 
van Kessel aan Lijnken nat. dr. van Dirrick van Gerwen saliger, van een 
erfchijns van 6 k.gld. uit een houve, geheten Vladeracken. De los is 100 
keysers gld. 
 
R66,f.70,dd.den anderden dach oktober 1557: Sekere differentien geresen int 
uitspreken van 4 arbiteren nae uytwijsen van het compremis dd.14-9 l.l. 
vanwege Berthout van Kessel en consorten in het uitspreken van Willem Claes 
Denen en Michiel Claes van Doeren en van de kinderen van Dirrick van Kessel 
de jongste in het uitspreken van Gevert van de Zeylberg en Daniel Symon 
Reymensz. De uitspraak is, dat beide partijen eerlijk zullen delen in de 
Cuylenbeemd en de Coppencamp. De ene partij zijn de kinderen van Willem van 
Kessel en Marten Willem Sbrunen en de andere partij de kinderen van Dirrick 
van Kessel de jonge. De kinderen Willem van Kessel en Marten Willem Sbrunen 
met cons. moeten betalen uit de voorsz. goederen aan erfg. Bruysten Thijs 
van de Zeylberg 3k gld jaarl. te lossen met 50 gld. Bovendien moeten zij als 
erfg. van Dirick van Kessel van de 1e bedde aan de wed. en kinderen van 
Dirick van Kessel de jongste de weder pacht betalen. 
 
R66,f.70v,dd.13-10-1557: Vonnisbrief van Willem Janssen Vervoort voor Roelof 
van Mylheze en Hanrick zoon van de oudste Roelof van Mylheze, mede gelovende 
voor zijn zusters en broers vanwege een verkoop door hun gedaan aan Willem 
voorsz. van de goederen genoemd de Postel gelegen in de Doelstraat. 
 
R66,f.72,dd.17-11-1557: 6 vonnisbrieven. 
 
R66,f.72,dd.1-12-1557: Incipit officine meum ex parte Joannis Kessel p. 7 
gld. 2 vonnisbrieven. 
 
R66,f.72,dd.1-12-1557: Geraert Boudewinsz. van Alem heeft een vidimus laten 
lezen aan schepenen van een schepenbrief van Den-Bosch, waarin sprake was 
van een schepenbrief van Zoemeren, waarmee Frans Matthijs van Baerlo 
eertijds verkocht heeft aan Peter Roelensz. van Mylheze een erfchijns van 81 
k.gld. Geraert voorsz. beklaagt zich, dat de voorsz. schepenbrief zonder 
zijn consent is te niet gedaan, terwijl de erfchijns hem tot onderpand gezet 
was, voor de jaarl. betaling van een erfchijns van 27 des voorsz. k.gld. 
Klager vraagt schepenen de brief opnieuw te bezegelen wat geweigerd wordt. 
 
R66,f.72v,dd.9-12-1557: Testament van Joannis Goorts Verbernen en Hanrickske 
Hanricks zijn vrouw. Mutueel. Na hun dood aan hun beide kinderen. 
 
R66,f.73,dd.15-12-1557: Verhuring door Metke wed. Thielen van Ruth aan Jan 
Hanrick Smeets de jonge, van huis, hoff, enz. Jan de pachter, en Hanrick 
Hanrick Smeets zijn vader en Aert Hanrick Smeets zijn broer als borgen 
beloven te betalen 12 mud rogge jaarl. en 5 vaet. enz. 
 
R66,f.73,dd.10-12-1557: Goort Pauwels van Duppen heeft verbuet de gronden 
van erven opgewonnen bij Heer Dirrick Roelens van Mylheze. Hij belooft te 
betalen 34 k.gld. 
 
R66,f.73v,dd.15-12-1557: 5 vonnisbrieven Ariaen Denen heeft de eed gedaan 
als schepen. 
 
R66,f.73v,dd.16-12-1557: Testament van Maria dr. Willem Smeets. Zij laat al 
haar erfgoederen aan de kinderen van Marike Hanrick Daems nat.dr. van haar 
nicht, zowel de voor als nakinderen. Deze moeten 1 jaar na haar dood aan de 
kinderen van Jan haar broer 12 keysers gld. betalen uit deze goederen en aan 



Cathalina haar zuster 3 gld en aan Jan Jan Sanders haar zwager 3 gld en aan 
Mechteld Willems haar broers dochter 3 gld. Al haer haeflijcke goederen aan 
Philips Aert Verbraecken haar zwager, uitgenomen haar bed met toebehoren en 
haar kist met alles wat er in is en de koecketel wat zij geeft aan Hanrick 
Claes Denen haar neef. Anderzijds belooft Philips voorschr. haar te 
onderhouden haar leven lang. 
 
R66,f.73v,dd.30-10-1557: Verkoop door Ariaen Claes Denen aan Jan Willem 
Hanrick Hanen van een stuk land aent Scoot. Jan Willem Hanrick Hanen 
verkoopt Ariaen Claes Denen een erfcijns van 3 k.gld. 
 
R66,f.74,dd.26-11-1556: Testament van Hanrick Aert Gielen en Joost Gelden 
Happendr. zijn huisvrouw. Op de langstlevende. 
 
R66,f.74v,dd.18-6-1556: Overdracht door Jan van Diepenbeeck de oude aan Jan 
van Diepenbeeck de jonge, zijn zoon van al zijn goederen erfel. en haefl. 
Jan de jonge zal in ruil daarvoor zijn vader zijn leven lang onderhouden. De 
oude Jan wordt genoemd een over oude man. 
 
R66,f.74v,dd.31-12-1557: Testament van Jan Peter Belen en Catharina Herman 
Swyttendr. Mutueel. Jan zal de tocht hebben van de goederen die Catharina 
geerfd heeft van Maria haar zuster. Ook legateert Catharina aan Peterken 
Lenaert Belen haar peter, een cleyn eckerken van omtrent 32 royen. Haar bed 
vermaakt zij aan Maria Jan haar man's oudste dr. en haar huecke aan Anneke 
haar man's jongste dr. 
 
R66,f.75,dd.31-12-1557: Verkoop door Peter Jansen van de Greeff en Catharina 
zijn zuster voor henzelf en zich sterk makend voor Leonardt? hun onm. 
broeder aan Jan Dirrick Brants ter tocht en zijn kinderen ter erfel. van een 
stuk land aent Scoot, u.l. Bruysten Wouter Bakermans, a.l. erfg. Chiel van 
Doeren, u.f. erfg. Maes Hanssen, a.f. de Hoge Wech. 
 
R66,f.75,dd.7-1-1557: Verkoop door Daniel Dirrick Symons van de Putte aan 
Jan Symons van de Putte zijn oom van zijn kindsdeel hem aangekomen van Symon 
Lamberts zijn grootvader en Lijske zijn grootmoeder en voorts van zijn 
zusters en broers. 
 
R66,f.75v,dd.12-1-1557: 3 vonnisbrieven. 
 
R66,f.75v,dd.11-1-1557: Nota: Door een vreselijke wind, die van uur tot uur 
sterker werd, is te 8 ure voor de middag de windmolen van S. omgewaaid en 
totaal vernield. Ook tal van huizen en schuren zijn omgewaaid. Te 's-Herto-
genbosh zijn 5 molens om gewaaid, waarbij 2 molenaars het leven lieten. Ook 
de molens van Schijndel, Den Dungen en Heze gingen eraan. De kap van de 
Minderbroederskerk te Den Bosch en de toren van de kerk te Oorscot, de 
laatste kwam op de kerk terecht, zodat er in de kerk veel slachtoffers 
vielen. 2 Dagen daarna was er weer een hevige storm waarbij de molen te Os, 
de molenaar dood, de molen te Heeswijck, wel 15 molens te Gendt, de torens 
van Tilburg, Baerle en Wijck, de laatste heeft meer schade aangericht dan de 
toren van Oorschot. 
 
R66,tussenliggend vel: Verkoop door Willem Jacop Ghijllen aan Michiel en 
Dirrick Marten Peters en Frans hun broeder van al zijn haefl. en erfel. 
goederen. Scheiding en deling tussen Ghijl en Dirck Marten Peters en Frans 
hun broer van alle goederen hen aangekomen na dood van Marten Peters hun 
vader en Willem? Joppen? hun moeder. Overdracht door bovenstaanden aan 
Willem Jacop Ghijllen voor zijn leve daghe lanck, van de hofstad met de 
huysinge genaamd Vervolcken. 



 
R66,f.76,dd.--: Proces bedingt in materie van reformatie tussen de schepe-
nen, gesworen kerckmrs. en de gemeyne ingesetenen van Zoemeren ende Aert 
Cortsmijts, Willem Chielen Claesz. gecondemneerde. De gedaechde bij faute 
van betalinge van 18 gld. 15 st.in gequoteerde penningen belopende 316 gld. 
van commergelde volgen hierna met name en toename. Willem Thielen Claesz., 
Aert Aert Cortsmijts, Jan Thoenisz. van Leendt, Jan Corstiaen Slaets, 
Hanrick van Roy, Joost Fossoen, Jan van Steyn, Berthout Jan Happensz., Jan 
Loomans, Joost sin soen voor hemzelf ende sine kinderen, Thoenis Herman 
Sraymekers, Willem Aert Peters, Lenaerdt Jan Lemmens, Dirrick Thijs 
Scoemekers, Jan Gosen Honichmans, Peter Peter Kievits, Theuwen Hanrick 
Slaets, Peter Joost Ooms, Jan Peter Belensz., Aert Franckensz. Vervoort, 
Ceel Peter Thielens, Maes Tryp, Nelis Ceel Gelisz., Huybert Aerts Trypsz., 
Gerit Aert Trypsz., Hanrick Theuwen Sconcks, Gerit van Eyck, Loy Thoenis 
Wouters, Jan van den Greeff. Dese naevolgende personen betaelt hebbende hen 
quote, hebben hen nae den condemnatie van den heren van Den Bosch gevuegt 
bij den voorsz. ongewilligen in materie van reformatien tot Brussele. 
Gevuegde: Hanrick van Meyel, Elysbeth wed. Gosen Heynen, Willem Janssen 
Vervoort, Willem van Aelst, Jan Hanricks Vervolcken, Andries Papendoncx, Jan 
Sanders, Jan Happen, Cornelis Genen, Gielis Aert Cortsmijts, Reynder Goort 
Reynders, Hanrick Peter Gijbensz., Evert Smollers, Aert Hanrick Smeets, 
Claes Hanegreefs, Jan Lemmens de Jonge, Wouter Vos, Dirrick Shasen, Hanrick 
Chielens, Peter Hanricks, Marten Eymerts van Asten, Lenaert Goorts, Dirrick 
Pauwels, Dirrick Deynen, Sophia Petri Ooms, Frans Hanrick Denen, Dirrick 
Gosen Heynensz., Peter Dirrick Everts, Marike Maes, Thomas Hanricks, Jan van 
Erpe, Dirrick Peters, Gelis Goorts, Willem Geldens, Willem van Horrick, Anna 
wed. Goort Philips, Michiel Thielmans, Pauwel Anthoenisz., Willemke Celen, 
Aert Peters, Hanrick Jan Ceelensz., Willem Weltkens, Dirrick Colen, Marten 
Happen, Adam Berckvens, Willem Sanders, Jan Jan Colensz., Jan Heer Jan 
Sbrunen, Alijt wed. Dirrick Snoecks, Gerit Hanrick Denensz., Jan Peter 
Cortens, Dirrick van Breey, Dirrick Sfroyen, Hanrick Hanricks van Aelst, 
Peter Vos, Aert Sanders, Hanrick Pauwels, Hanrick soon Claes van Reest, 
Dirrick Geldens, Frans van de Berckvenne, Daniel Deynen, Ambrosis 
Matthijssen, Hanrick Deynen, Peter Aert Gerits, Jan Willem Slegers, 
Anthoenis van Eckerbroeck, Lenaert Maes Peters, Bartholomeus Verbarscot, 
Hanrick van de Greeff, Matthijs Hanricks van Einhouts, Jan Hanrick Smeets, 
Thomas Peters, Dirrick Everts Verdiesdonck, Dirrick de Snijder, Aert Jan 
Sanders en Jan Thomas Sfroyensz. Testes Hanrick van Grevenbrouck ende 
Hanrick Marcelis Dekens, ingesetenen tot Myerle. Den datum: 20-10-1554. 
 
R66,f.77,dd.24-1-1558: Veiling door Anthoenis Dirrick Denen van de goederen 
van wijlen Marie Hanricksdr. van Eckerbrouck om de schulden te kunnen 
voldoen. Willem Janssen van Eckerbrouck, Jan zijn broer en Gerit Jan Ghenen 
hun zwager beloven de schuld te voldoen. 
 
R66,f.77,dd.24-1-1558: Verkoop door Jan Smeets die Jonge aan Henrickske nat. 
dr. van Philips van Helmont van een beemd. 
 
R66,f.77v,dd....: Akte in het Latijn. 
 
R66,f.78, Leeg. En op f.78v. een rekening van Joost Verdijsseldonck. 
 
R66,f.79,dd.14-1-1557: Verkoop door Goort Pauwels van Duppen voor hemzelf en 
voor zijn nakomelingen aan Jan Hanrick Eegtkens en zijn nakomelingen van een 
erfpacht van 1 mud rogge, mate van Weert en aldaar te leveren, uit huis, 
hof, enz. aent Slieve 
 
R66,f.80,dd.26-1-1557: Geding tussen Heylke Goort Craendoncxdr. en Aert 



Francken Vervoort. Aert voorsz. moet betalen. 
 
R66,f.80,dd.26-1-1557: 5 vonnisbrieven. 
 
R66,f.80v,dd.27-1-1557: Verkoop door Lijske wed. Willem van Horrick, voor 
haar tocht, Marten, Jan, Andries en Dirrick, gebroeders, Jan Joostens 
Verhoubraecken als m&m van Maria, Daniel Goort Hoeben als m&m van Catharina, 
Aert Goort Lueskens als m&m van Heylwigis en Jenneke hun zuster allen 
kinderen van Willem van Horrick en Lijsken voorsz. aan Willem Willems van 
Horrick hun broer van een stuk land van 3 loops. u.l. erfg. Jacop Maes 
Goyens, a.l. Margriet van Kessel met meer anderen, u.f. erfg. Margriet 
Moens, welk stuk land Willem Willem van Horrick de Oude eertijds in koop 
verkregen heeft tegen Ariaen Claes Willems volgens brief dd.7-2-1537. 
 
R66,f.80v,dd.28-1-1557: Verkoop door Maria dr. Willem Smeets aan Philips 
Aert Sberckers van al haar haefl. en erfel. goederen. Philips Aert Sberckers 
met Maria zijn vrouw beloven Maria Willem Smeetsdr. hun moeye haar leven 
lang zullen onderhouden. 
 
R66,f.81,dd.1-2-1557: Verkoop door Willem Bruystens Verheze als m&m van 
Mechteldt en Aert Heer Willems als m&m van Maria dr. Jan Janssen voor 
henzelf en zich sterk makend voor Jan en Dirrick hun zwagers, absent, en 
Frans Dirrick van Kiglaer, Dirrick Jan Dries als m&m van Maria, Mechteldt 
wed. Jan Denen, dr. van Dirrick van Kigler, Hanrick Gerits van den Greeff 
als momboir van Mariken en Iken drs. van Jan Dirricks van Kigler, onm., 
allen geinstitueerde erfg. vanwege Goedelken wed. Gosen van Veen na 
uitwijzen van testament dd.21-6-1546, aan Willem Emonts Verlinden en Lijske 
zijn huisvr. dr. van Dirrick van Kigler voorsz. van hun kindsdeel in huis, 
hoff enz. aent Houbroeck. 
 
R66,f.81,dd.1-2-1557: Verkoop door Aert Jan Sanders aan Maria Martensdr. van 
Roelen ter tocht en Jan Aert Jan Sanders ter erfel. van een erfchijns van 2 
k.gld. uit onderpanden toebehorend Laurens Goort Hannaerts, welke chijns 
verkoper in koop verkregen heeft tegen Frans Bruystens Verheze volgens brief 
dd. 10-12-1541. 
 
R66,f.81v,dd.1-2-1557: Scheiding en deling tussen Frans Dirricks van Kigler, 
Dirrick Jan Dries als m&m van Marike en Hanrick Gerits van de Greeff als 
momboir van Marike en Iken drs. van Jan Dirrick van Kigler van de 
erfgoederen hen aangekomen van vader en moeder. 
 
R66,f.82,dd.!-2-1557: Verkoop door Peter Joostens van den Berckvenne voor 
zijn tocht en Matthijs zijn zoon voor hemzelf en zich sterk makend voor zijn 
broers en zusters, niet aanwezig, aan Jan Aert Gerits van een mander rogge 
erfpacht uit een stuk land in de Veltemsecker. 
 
R66,f.82v,dd.1-2-1557: Verkoop door Goort Hanrick Meus aan Jan Aert Gerits 
van een mud rogge erfpacht ui een stuk land aent Scoot. 
 
R66,f.82v,dd.1-2-1557: Verkoop door Jan Janssen van Diepenbeeck aan Claus, 
Jan, Jacop, Aert en Lienken kinderen van Michiel Claes van Doeren van 6 
k.gld. uit een beemd omtrent den Varendonck, geheten de Voortbeemd 
 
R66,f.83,dd.18-1-1557: Verkoop door Gelden Claus aan Jacop Joost Thielens 
van een mander rogge erfpacht uit en stuk land, welke pacht verkoper in koop 
verkregen had tegen Joost Jan Goorts volgens brief van 28-1-1542. 
 
R66,f.83,dd.16-4-1557: Verkoop door Bartholomeus Gernerts? Verbarscot aan 



Franck nat. zoon van Heer Franck Sbrunens van een stuk land aent Scoot aen 
den Duerencoop. 
 
R66,f.83,dd.10-2-1557: Het corpus van Zoemeren met een deel van de ingeze-
tenen consenteren dat de pachtenaren en laten van de fromen hoopman Rijs van 
Weert en wonende op zijn houven tot Weert eens per jaar en dat voor de duur 
van 30 jaar na deze datum zullen mogen maaien of laten maaien op onze 
gemeint ter plaatse genoemd op de Moelenhorst omtrent Hoichten en nergens 
anders. En dat voor zekere vrientschap, die de voorsz. hoopman ons gedaan 
heeft. Ze mogen 20 voyer heye maaien. 
 
R66,f.83v.dd.?: Nota. 5 Vendelen knechten van Rijs van Weert hebben 6 dagen 
te Z. gelegen en hebben voor grote overlast gezorgd. Ze hebben de naegebue-
ren geslagen en verjaagd en voor meer dan 1200 gld. beschadigd. 
 
R66,f.83v,dd.14-1-1557: Verkoop door Willem Emonts Verlinden als m&m van 
Lijsbeth dr. Dirrick van Kigler aan Marten Aert Denen van en stuk land aent 
Scoot. 
 
R66,f.84,dd.10-2-1557: Betaling door Claes Janssen als m&m van Marie, Willem 
Jan Walravens als m&m van Engel, Otto Jacops van Oeverwegen als m&m van 
Anna, allen kinderen van Jan Hanrick Chielens aan Willem Dries Cuypers, ter 
cause van een koop van huis, hoff, enz. aent Houbrouck, welk Willem voorsz. 
eertijds van de kinderen Jans voorsz. in koop verkregen had. 
 
R66,f.84,dd.17-2-1557: Verkoop door Willem Dries Cuypers aan Hanrick Hanrick 
Daems de Jonge van 14 vaten rogge erfpacht uit een stuk erf gelegen omtr. 
den Geetserdijck. 
 
R66,f.84,dd.21-1-1557: Scheiding en deling tussen Lenaert Goorts als momboir 
van de onm. kinderen van Lambert Goort Lenaerts, Marten Eymarts van Asten 
als m&m van Christina, Jacop Dries Papendoncks als m&m van Martina van alle 
erfgoederen hen aangekomen van Goort Lenaert Chielkens en zijn huisvr. 
 
R66,f.84v,dd.18-2-1557: Verkoop door Marten Ceel Isbouts aan Iken wed. Jan 
Baten van Asten van 1 mud rogge erfpacht mate van Helmont en aldaar te 
leveren, uit huis, hoff, enz. gelegen te Asten int Derp. 
 
R66,f.85,dd.11-2-1557: Verkoop door Jan Janssen van Diepenbeeck aan Thoenis 
Joost Mennen van een erfchijns van 13 k.gld. uit een stuk land omtr. den 
Eelenborch, geheten den Eegelshouve, u.l. Heer Matthijs van Kessel, a.l. 
erfg. Hanrick Ketelers, u.f. Heer Thoenis Denen c.p. 
 
R66,f.85,dd.3-2-1557: Scheiding en deling tussen Willem Emonts Verlinden als 
m&m van Lijsken dr. Dirrick van Kigler en Mechtildt wed. Jan Denen haar 
zuster, aangaande haar tocht, en Marten Aert Denen hem sterk makende voor 
Laureins Jan Denen voor de erfel. 
 
R66,f.85v,dd.21-2-1557: Scheiding en deling tussen Jan Sijmons van den Putte 
voor hemzelf en zich sterk makende voor Claes Lanen als m&m van Marie dr. 
Sijmon voorsz. en de voorsz. Jan zich ook sterk makend voor de onm. kinderen 
van Dirrick zijn broer en voor de buitenlendige, Jan Willem Sbrunen met 
Hanricksken zijn zuster voor hemzelf en voor zijn broers en zusters, van 
alle erfgoederen hen aangekomen van Sijmon Lamberts van den Putte en Lijske 
zijn huisvr. 
 
R66,f.86v,dd.21-2-1557: Peter Joost Thielens had huis, hof, enz. in koop 
verkregen van Reyner Jan Willems, wat Reyner voorsz. voor schepenen gevest 



had, zonder dat zijn moeder op de tocht vertegen had. Vandaag is het dus 
gebeurd. 
 
R66,los vel: Bovendeel beschadigd. [Afschrift] voor Heer Jan van Buyle, 
provisor van het Goidshuys van Postel van verkoop door Merten Willems aan 
[Aert Jan Wouters alias Menten] van een watermolen, hangende op een cleyne 
loop, liggende op eene hoeve geheeten ter Vlercken. De watermolen met alles 
wat erbij hoort, te weten: 1 ijseren boom, den reep, 9 billen, 1 busbeyntel, 
die molsterschotel ende meer andere gereedscap. Merten Willems Bruynen. 
Borgen zijn: Heer Anthonis Mertens, Henrick Merten Willems, scout van Weerdt 
en Willem Merten Willems, allen getroude kinderen van verkoper voorsz. De 
koper mag nu en ten eeuwigen dage de Molenwegh bevaren, streckende van 
aenden Heesterdijck tot aen den gemeynt van die van Liyerop ongeveer 416 
car.gld. 
 
R66,f.87,dd.21-2-1557: Vertijdenis door Maria wed. Reyner Jan Willems, op 
haar tochtrecht van al haar erfgoederen, t.b.v. Peter haar zoon. 
 
R66,f.87,dd.16-11-1557: Verkoop door Marten Willem Sbrunen aan Aert Jan 
Wouters alias Menten, moller tot Z. van een watermoelen hangende op een 
gemeyne stroom ofte loop, geheyten de gemeyne AA, op een houve geheyten 
Vlercken, en de gezegde moelen wordt genoemd op Vlercken. 
 
R66,f.87v,dd.23-2-1557: Verkoop door Jan Anthonis van Leendt aan Jan van 
Aelst, van een mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aan de Heye, 
eertijds toebehoord hebbend aan Gosen Lenaerds van Roy, en nu zijn kinderen, 
die de mud rogge schuldig zijn te gelden aan verkoper en eertijds in 
testament dd.25-9-1511 gelegateerd is geweest Anna Jan Daniel Dircxdr. 
huisvr. zaliger van verkoper. 
 
R66,f.88,dd.2-3-1557: 4 vonnisbrieven. 
 
R66,f.88,dd.18-1-1557: Verkoop door Gerit Joorden Ayke Joordens aan Hanrick 
Laureins van Bingen van huis, hof,enz. aen de Spielhoevel, enz. 
 
R66,f.88,dd.4-3-1557: Verkoop door Jan Jan Smeets, Maria en Aertken zijn 
zusters aan Philips Aert Sberckers van huis, hof, enz. aent Houbrouck en 
voorts alle andere gronden van erve hen verstorven van Willem Smeets hun 
grootvader en hun grootmoeder. Verhuring door Philips Aert Sberckers aan Jan 
Joostens opte Beeck van bovengenoemd huis, hof, enz. 
 
R66,f.89,dd.14-3-1557: Verkoop door Daem Joostens van den Berckven aan Peter 
Peter Kievits de Jonge van een stuk land aent Scoet. 
 
R66,f.89v,dd.7-3-1557: Lisken wed. Jan Goort Bakermans, Willem Peter 
Bakermans en Gijsbert Gerit Roefs hadden met vonnis en recht opgewonnen de 
houve het Foortken, bejaert en bedaecht sinde. Zij willen hem laten veilen, 
maar Lincken wed. Joost Horckmans met haar kinderen, proprietarisse van de 
voorsz. houve verbuet de hoeve en belooft alle achterstallige pachten te 
betalen. 
 
R66,f.89v,dd.16-3-1557: Overdracht door Gosen Lamberts van Bruheze aan Claes 
Michiels van Doeren en zijn broers en zusters van een schepenbrief 
dd.4-7-1549, mentie makende, dat Reyner Goort Reyners aan Gosen voorsz. 
belooft heeft op hem en op al zijn goederen te betalen aan Engel van den 
Broeck of haar erfgenamen, de helft van 15 vaten rogge, zodat Gosen van 
Bruheze en zijn nakomelingen daarvan ten eeuwigen dage onbelast zullen 
blijven. 



 
R66,f.89v,dd.16-3-1557: 2 vonnisbrieven. f.90: 7 vonnisbrieven. 
 
R66,f.90,dd.15-2-1449?: Verkoop door Daniel Hanrick Daniels aan Pauwel 
Janssen van den Zoersel van 1 mud rogge erfpacht uit 4 lopensaets land met 
een schuur erop, u.l. Gerit Aleyten Daniels, u.f. de straet, a.f. de erfg. 
Metten Hermens. Er onder staat: de cooper Frans Michiel Sconcks. 
 
R66,f.90v,dd.17-3-1557: Verkoop door Jan Gerit Genen Thijsz. en Peter zijn 
broer en Balthasar Heer Willems als m&m van Margriet Gerit Genendr. aan Loey 
Frans Roelens van Ghijstele van de helft van een stuk beemd omtr. den 
Moelenberch en van nog een halve beemd, die verkopers aangekomen zijn van 
Geertrui hun zuster. 
 
R66,f.91,dd.17-3-1557: Verkoop door Aert Heer Willems aan Aert Hanrick 
Smeets van 9 vaten rogge erfpacht uit huis, hof enz. in de Sandtstraet 
 
R66,f.91,dd.17-3-1557: Verkoop door Heer Matthijs van Kessel aan Ariaen 
Claes Willems van een stuk land geheten de Ravenscamp en nog een stuk land 
omtr. den Cruyseycken, genoemd de Ravensecker, welke verkoper eertijds 
opgewonnen heeft wegens niet betaalde pachten. Vonnisbrief dd. 15? 
 
R66,f.91v,dd.16-3-1557: Legaat door Margriet dr. Aert van den Camp, cranck, 
voor Hilleke Bruysten Wouter Bakermansdr. van een erfchijns van 30 st. welke 
aan legatrice geldende zijn de erfg. Claes Willem Denen. 
 
R66,f.91v,dd.18-3-1557: Overdracht door Berthout van Kessel voor hemzelf en 
zich sterk makend voor Heer Matthijs van Kessel zijn broer en Philips van 
Doeren zijn zwager en Marten Willem Sbrunen als m&m van Dirricksken dr. 
Dirrick van Kessel de primo thoro, aan de kinderen van Dirrick van Kessel de 
Jongste van de helft van een camp land, geheten den Coppencamp, gelegen 
omtr. den Opstal. Verkoop door Jan Dirricks van Kessel de ultimo thoro, 
Gielis zijn broeder en Lenaerdt Maes Peters als m&m van Alijt dr. Dirrick 
voorsz. voor henzelf en mede hen sterk makend voor Michiel, Anna, Marie en 
Lijsbeth hun broers en zusters aan Marcelis Jan Colen van de helft van 
bovengenoemde Coppencamp. Er onder staat: Uitgemaakt bij extract de 
13-4-1778. 
 
R66,f.92,dd.23-3-1557: Verkoop door Jacop Maes Bakermans als m&m van Marie 
Gelden Happendr. aan Theuwen Hanrick Slaets van huis, hof,enz. aent Scoet. 
Verkoop door Theuwen Hanrick Slaets aan Jacop Maes Bakermans en Maria van 
een erfchijns van 5½ k.gld. uit bovengenoemde onderpanden. 
 
R66,f.92v,dd.24-3-1557: Dirrick Jan Geldens, Jan Geldens zijn broer, Jan 
Peter Jan Geldens d'outste, Corsten Thijs als m&m van Anna, voor henzelf en 
zich sterkmakend voor Jan de oudste en Jan de jongste, Peterken, Franck, en 
Hanrick, gebroeders en Marike hun zuster, kinderen van Peter voorsz. [verder 
niet afgemaakt] Verkoop door Jenneke Jan Celendr. met momboir, voor henzelf 
en mede zich sterk makend voor ..., niet tegenwoordig aan Peter Janssen 
Vermoelen en Peter Thijs Scoemekers als m&m van Marie erfg. Jutte Vermoelen, 
van alle goederen hen aangekomen van Willem Jan Geldens hun broer, behalve 
de erfbrieven van renten en pachten die hij in koop verkregen had, voordat 
hij met Jutte getrouwd was. Kopers beloven verkopers 130 gld. te betalen. 
 
R66,f.93,dd.24-3-1557: 5 vonnisbrieven. 
 
R66,f.93,dd.24-3-1557: Verkoop door Frans Michiel Sconcks als gemachtigde 
van Willem van Castart aan Aert Jan Wouters van 7 loopsaet land bij Verster, 



welk stuk land Willem van Castart in koop verkregen had van Thomas 
Maesmekers bij brief van 18-7-1527. 
 
R66,f.93v,dd.4-4-1557: Verkoop door Marten Peters van Horrick en Peter Aert 
Gerits als erfg. van Lijske wed. Aert Gerits aan Jan Aert Gerits en zijn 
kinderen, Job Jan Denen als m&m van Willemke en zijn kinderen, Marcelis 
Janssen van Vosselen als m&m van Alijt en zijn kinderen, en Goort Hanrick 
Meus als m&m van Dirricksken, van hun versterf en kindsdeel hen aangekomen 
van Peter van Horick, Aert Gerits hun vader en Lijske hun moeder. Uitgenomen 
een stuk land en een stuk beemd, welke de verkopers voor hun kindsdeel 
vooruit zullen houden. 
 
R66,f.93v,dd.4-4-1557: Verkoop door Jan Aert Gerits als m&m van wijlen 
Willemke, voor zijn tocht, Aert Janssen voorsz. en Marike zijn zuster voor 
henzelf en zich sterk makend voor Dries, Gevert en Dirrick hun onm. broers, 
voor de erfelijkheid, 1 partij, Marcelis Janssen van Vosselen als m&m van 
Alijt inder tijd, voor zijn tocht en Dirrick zijn zoon en Eerke zijn dochter 
voor henzelf en mede zich sterk makend voor Christina, Jenneke, Marike en 
Jan hun onm. zusters en broer voor de erfel., de andere partij, Job Jan 
Denen als m&m van Catharina in der tijd, voor de tocht, Jan Job Denen, Peter 
zijn broer en Daniel zijn broer en Jan Janssen van Eckerbroeck als m&m van 
Eerken en Frans van Otterdijck als m&m van Anna, zusters, kinderen van Job 
voorsz. voor de erfel. aan Goort Hanrick Meus van hun versterf en kindsdeel 
hen aangekomen van Peter van Horrick, Aert Gerits en Lijske wed. Aert 
Gerits, verkopers vader en moeder, grootvader en grootmoeder. Met ook 
datgene wat zij in koop verkregen hebben van Peter Aert Gerits en Marten 
Peters van Horrick, hun zwagers. Uitgenomen 9 vaten erfrogge die verkopers 
samen zullen delen. 
 
R66,f.94,dd.12-4-1558: Schepenen zijn Gevert van den Zeylberch, Gijb Jan 
Gijben, Jan van Diepenbeeck, Frans van Barlo, Willem Aert Willems en Ariaen 
Claes Denen. 
 
R66,f.94,dd.12-4-1558: Verkoop door Hanrick Gerits van de Greeff aan 
Marcelis van Hulshoven van een mauwer rogge erfpacht, mate van Weert en tot 
Nederweert te leveren, uit een beemd aan de Colcken. Jan Martens van 
Nuwenhuys en Joostke zijn zuster beloven de voorsz. mauwer jaarl. te betalen 
aan Marcelis van Hulshoven. In marge: Willem Marcelis van Hulshoven bekent 
voldaan te zijn dd.10-5-1625. 
 
R66,f.96v,dd.23-3-1557: Verpachting door Jan Thoenis Hoeben aan Jan van 
Diepenbeeck van een beemd in het Muysbroeck. 
 
R66,f.96v,dd.11-3-1557: Verkoop door Peter Heynen tot Maerhees aan Dirrick 
Dirrick Colen en Willem Joost Loomans als m&m van [Heijlke] tot hun behoef 
en t.b.v. de andere kinderen van Dirrick Colen voorsz. van een stuk land in 
de Loo. 
 
R66,f.96v,dd.11-3-1557: Verkoop door Willem Willems van Horrick aan Aert 
Goort Stoops van 8 vaten rogge erfpacht uit een stuk land aent Slieven. 
 
R66,f.97,dd.26-11-1557: Verkoop door Willem Bruystens Verheze aan Jan 
Hanrick Eegtkens van 3 malder rogge erfpacht, mate van Weert en tot 
Oeverweert of Nederweert te leveren uit een Houve genaamd Ter Waterlaet, 
gelegen aen de Speelhoevel. 
 
R66,f.96!,dd.26-11-1557: Verkoop door Willem Aert Willems aan Jan Hanrick 
Eegtkens van 1 mud rogge etc. uit huis, hof etc. in de Sandtstraet. Joost 



Joosten Vervolcken belooft te betalen en Jan Hanrick Eegtkens schadeloos te 
houden. 
 
R66,f.97,dd.3-4-1557: Overdracht door Jan Theuwen Roefs voor hemzelf en zich 
sterkmakend voor Lijske zijn zuster aan Dingen Theuwen Roefs, zijn zuster 
van huis, hof, enz. aent Slieven, verkopers aangekomen van hun vader en 
moeder. 
 
R66,f.97,dd.15-4-1557: Verkoop door Daniel Francken Thomas van Broegel voor 
hemzelf en zich sterkmakend voor Iken, Mariken en Lutken zijn zusters, niet 
tegenwoordig, Dominicq Gerits van den Oeuel als m&m van Anna dr. Deen Jan 
Denen en Sijken wed. Jan Denen Janssen, aangaande haar tocht en Daniel 
Francken en Dominicq Gerits zich sterk makend voor haar onm. kinderen vor de 
erfel., aan Lambert Joost Jan Wouters van huis, hof, enz. in de Commerstraet 
u.l. erfg. Gerit van Kessel, a.l. Dirrick Gerits van Kessel, u.f. erfg. Job 
Denen, a.f. de Straet 
 
R66,f.97v,dd.15-4-1557: Verkoop door Matthijs Matthijs Verbraken en Joost 
zijn broer, Frans Quirijn Wouters als m&m van Marie en Thoenis Dirricx van 
Hersel als m&m van Jenne erfgenamen van wijlen Griet van Peelt aan Hanrick 
Joosten van Weerdingen van huis, hof, enz. aen den Opstal, u.l. Frans 
Verheyenbraken, a.l. Heylke Coppen en haar zuster, u.f. de gemeinte, a.f. 
Heylke Coppen. 
 
R66,f.97v,dd.21-4-1558: Vonnisbrief van Mr. Dirrick van Kessel voor zijn 
mededelers, te weten Jan Dirricks van Kessel, Marten Willem Sbruynen als m&m 
van Dirricxken, Peter Roelen van Mylheze in de plaats van Michiel Dirricks 
van Kessel, daar zij hem de pachten niet betaald hadden, zoals beloofd in de 
deylbrief van 25-8-1548. 
 
R66,f.97v,dd.21-4-1558: 3 vonnisbrieven 
 
R66,f.98,dd.25-4-1558: Testament van Jan Dirrick Kievits en Lijsbeth zijn 
huisvr. Zij hebben vooruit aan Dirrick hun zoon een stuk land gegeven, 
gelegen in de Mortel. Dirrick moet met Peter zijn jongste broer alle haefl. 
goederen delen. Alle andere goederen zullen gedeeld worden door alle 
kinderen. 
 
R66,f.98,dd.27-4-1558: Verkoop door Claes Dirrick Denen en Frans Anthonisz. 
als m&m van Marike aan Frans Karis van hun versterf en kindsdeel in huis, 
hof, enz. hen aangekomen van Heer Anthonis Denen hun oom. 
 
R66,f.98,dd.28-4-1558: Verkoop door Anna Hanrick Goortsdr. aan Loy Frans 
Roelens van Ghijstele van 1 mauwer rogge erfpacht, welke mauwer jaarl. 
schuldig zijn te gelden de erfg. Reyner Jan Reynens, uit huis, hof,enz. in 
de Hoolstraet, u.l. Herman Celen Moorssen, a.l. erfg. Maesken Maes, u.f. de 
straet, a.f. de gemeyne loop aent Brouck, blijkens brief dd.6-5-1546, welke 
voorsz. malder Heer Aert van Kessel erfelijk aan Anna opgedragen had, en 
lange tijd voor hij zijn haefl. en erfel. goederen aan Heer Jan Verstraten 
had opgedragen bij brief dd.9-4-1556. 
 
R66,f.98v,dd.28-4-1558: Vonnis gewezen door schepenen voor Heer Jan 
Verstraten aanlegger en Huybert Aert Roymans verweerder, de laatste moet 
aanlegger schadeloos houden. 
 
R66,f.98v,dd.4-5-1558: Belofte van betaling door Thoenis Sander Genen aan 
Neel de Cremer. 28 k.gld. met 1 mud rogge. Idem Aert Jan Sconcks aan Neel de 
Cremer 24 k.gld. met 8 vaten rogge. Vonnisbrief van Maria wed. Jan Thielens 



van de Oevere voor de wed. Joost Hanrick Gerit Dirricks over 23 gld. en 1 
mud rogge. 
 
R66,f.99,dd.4-5-1558: 5 vonnisbrieven. 
 
R66,f.99,dd.13-5-1558: Verkoop door Aert van Best aan Gelis Janssen van 
Brugge t.b.v. Heylke en Jenneke zusters, kinderen van Hanrick van Brugge van 
2 mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. in de Keyserstraet. 
 
R66,f.99v,dd.13-5-1558: Verkoop eertijds door Peter Roelens van Mylheze aan 
Jacop Tefsers van Oeverweert van een erfchijns van 39 k.gld.,waarover nu een 
geschil, vanwege achterstallige betaling. 
 
R66,f.99v,dd.11-5-1558: Verkoop door Jan Jan Scoenincx en Jan Jan Happen als 
m&m van Christina aan Theuwen Jan Scoenincx hun broer van hun kindsdeel hen 
aangekomen na dood van Marike Jan Scoenincxdr. hun zuster 
 
R66,f.99v,dd.18-5-1558: 2 vonnisbrieven. 
 
R66,f.100,dd.18-5-1558: Belofte van betaling door Jan Danebrouck de jongste 
aan Franck van Steensel. 3 gld.10 st. Idem dezelfde aan Jan Colen van 
Maeseyck. 4 gld. 10 st. Reinken Campen heeft verrekent met Jan Danebrouck 
zijn laet 21 malder en 2 vaet rogge en 14 gld. Rest nog 2 gld. door Jan te 
betalen. 
 
R66,f.100: Akte van schepenen, waarin zij zeggen dat vanaf St. Bartholo-
meusdag lestleden de pest heerst, waardoor de kerkcmeestere en de H. 
Geestmeestere met een grote menigte van volk, wesende de principalen rickdom 
des dorps, van de voorsz. plage gestorven sin, en vele van de naegebuyren 
geruympt en gevloden sin. Bovendien is op 30 juli het regiment van Hijlmar 
van Munnickhusen bestaande uit 10 vendelen knechten met ongeveer 200 paarden 
in gekwartiert geweest en in februari het vendel van Rijs van Weert, 
waardoor grote schade is ontstaan, waardoor het dorp de gequoteerde 
aantallen wagens en paarden niet op kan brengen. 
 
R66,f.100v,dd.22-5-1558: Gosen van Hoichten heeft zijn sacrament ontvangen 
en bekent schuldig te zijn aan Dirrick Genens van Brey 10 gld. en 1 mud 
rogge. 
 
R66,f.100v,dd. 8-6-1558: 1 vonnisbrief. 
 
R66,f.100v,dd.10-6-1558: Verkoop door Ariaen Claes Denen aan Pauwel Willem 
Horckmans van een lijfrente van 10 gld. en 10 st. en een lijfpacht van 3 
mauwer rogge uit huis, hof,enz. in de Vlaes 
 
R66,f.101,dd.17-6-1558: Verkoop door Reyner Reyners opt Sandt en Lenaerdt 
van Aelst aan Marike wed. Jan Thielens van de Oevere ter tocht en haar 
kinderen ter erfel. van een erfchijns van 34 st., welke erfchijns door 
Goswin Reyners van den Venne aan verkopers was opgedragen bij brief 
dd.8-5-1549 en welke Maria voorsz. Goeswin voorsz. en de verkopers uit haar 
erven plach te gelden 
 
R66,f.101,dd.20-6-1558: Verkoop door Frans Claes Geldens aan Lijsken wed. 
Jan Goort Bakermans ter tocht en haar kinderen ter erfel. van een stuk beemd 
in de Colcken. 
 
R66,f.101,dd.25-6-1558: Jan Janssen van Horrick bekent betaald te zijn door 
Claes Sijmon Scusters van 20 keysers gld., welke Claes van Goort van Rest 



ontvangen had. Insgelijks heeft Claes voorsz. 20 der voorsz. k.gld. 
ontvangen van Jan Jan Wouters, welke 20 gld. Jan Janssen van Horrick ook 
ontvangen heeft van Claes. Jan geeft Claes toestemming dat hij jaarl. mag 
bueren 1 mud rogge, die schuldig is te betalen Jan Jan Wouters. Jan Janssen 
van Horrick heeft de voorsz. mud in koop verkregen brief dd.1-3-1556 van 
zijn zwagers erfg. Theuwen Swevers. 
 
R66,f.101v,dd.25-6-1558: Verhuring door Loy van Ghijstele en Gosen Thoenis 
Wouters van huis,hof,enz. eertijds toebehoord hebbend aan Heer Aert van 
Kessel aan Jan Jan Gruters en Mechteld Aert Smeetsdr. zijn huisvr. 
 
R66,f.101v,dd.5-7-1558: Testament van Loey van Ghijstele Frans Roelens en 
Margriet Petersdr. van Kessel zijn huisvr. Zij vermaken aan Daniel hun 
zwager 1 mander erfrogge en de erfchijns van 1 gld. staande aan Goort 
Dirricks. en nog na hun dood 50 k.gld. die ook Berbel hun dr. vooruit zal 
hebben. Daniel onze zwager zal behouden het mander erfrogge staande aan 
Reynder Jan Reynens, alsmede datgene wat Daniel voorsz. ten deel zal vallen, 
indien Elske onze dochter zonder nakomelingen zal overlijden, en waarvan hij 
de tocht zal bezitten. Na zijn dood zal het vererven op Berbel of haar 
kinderen of kindskinderen. Vanwege de pestelentialen tijt ordineren de 
testateuren dat, indien hun dochters en Daniel hun zwager zonder 
nakomelingen zullen overlijden, al hun haefl. en erfel. goederen zullen gaan 
naar de wettige kinderen van Jan Job Denen verwekt bij Joostken nat dr. van 
Heer Hanrick van den Einde, uit puerder aelmijssen. Als ook dezen zouden 
overlijden zonder nakomelingen, moet alles naar de Tafel van de H. Geest. 
Dit testament is geenameert op 20-11-1559. 
 
R66,f.102,dd.1-8-1558: Belofte van bet. door Willem Goort Hillen aan Joost 
Claes Wintkens. 
 
R66,f.102v,dd.5-10-1557: Testament van Jan Janssen van Diepenbeeck en 
Jenneke Joost Thielendr. zijn huisvr. Aan de Tafel van de H. Geest t.b.v. de 
armen 5 vaten erfrogge, welke schuldig is te gelden Dirrick Pauwels Vos. Aan 
Marike nat. dr. Marcelis Marten Maes 6 k.gld. eens, na dood van de 
langstlevende. Verder mutueel. 
 
R66,f.103,dd.31-7-1558: Testamentaire conditie door Daniel van Oorscot en 
Dingen zijn huisvr. waarin zij ordineren, uit kracht van zeker octroy van de 
coning van Spaengien en Engelandt etc. als Hertog van Brabant, dat hun 
leengoederen gelegen onder Mierlo, geheten Op Kigler, gelijkelijk door al 
hun kinderen gedeeld moeten worden. 
 
R66,f.103,dd.25-8-1558: Nota, dat op 24-8-1557 is overleden aan de pest te 
Someren Franciscus Verheijenbraecken, koopman, komende uit Den bosch, de 
pest meedragende, die in october geleidelijk is begonnen zich uit te breiden 
en vervolgens zich wijd en breed verspreid heeft en rond Pasen zich getoond 
heeft bij het goed gezegd Den Opstal, vervolgens in de dorpstraet en 
tegelijk in de Donck en in andere plaatsen in de buurt, in Schoot, in 
Slieven in de Sandstraet en in andere plaatsen zodat tot 25-8-1558 overleden 
zijn 270 mensen, behalve nog de kinderen, die als ik me niet vergis en naar 
beste weten tot 200 in getal waren; Mr. Jacobus van de Eijnde, onze 
vicecureijt te Someren heeft tot coadjutor en administrator aangesteld Hr. 
Mattheus sHasen, zoon van Michiel sHasen die heeft moeten begraven twee 
dienstmeiden, zijn vader, zijn zuster en haar echtgenoot en haar kinderen en 
eveneens tot grote droefenis in zijn trouwe dienst uit het diepst van zijn 
hart zijn ....... om acht uur voormiddag van de apostel Anthonius; Om zeven 
uur namiddag van de Zondag ......., gezegd 7 december is overleden in ons 
huis Hr. Matheus, zijn dienst overgegeven hebbende aan Hr. Joannes Heijnen 



uit Asten, een geleerd man, die zijn dienst begonnen is op 29 juli; 
aangetastt vervolgens op 30 juli, is hij op 4 augustus overleden aan de ware 
pest. Mr. Jacobus onze vice cureijt is aangetast 31 juli, ziekelijk gebleven 
tot nu toe, zodat talloze mensen zonder pastorale zorg, zonder sacramenten 
overleden zijn. 
 
R66,f.103,dd.10-8-1558: Belofte van bet. door Gritke Gerit Roefsdr. aan Heer 
Hanrick Philips van 7 k.gld. 
 
R66,f.103v,dd.29-8-1558: Verkoop door Jan Janssen van Diepenbeeck aan 
Catharina Daniel van Oorscotsdr. wed. Jacop Joost Thielen van een erfchijns 
van 6 k.gld. uit een stuk land gelegen aant Slieven, u.l. erfg. Willem 
Smeets, a.l. erfg. Willem van Horrick alias van Einhouts, u.f. de Kerckweg, 
a.f. de Waterlaet. Thoenis Joost Thielen en Cornelis Daniels van Oorscot als 
geboren momboirs van de onm. kinderen Jacop Joost Thielen consenteren de los 
van de voorsz. erfchijns. 
 
R66,f.104,dd.29-8-1558: Verklaring door Gevert van de Zeylberch, dat Joost 
Claes Wintkens, pachter van de goederen van Marten Willems in de Slijck-
straet, geconsigneert heeft 4 mud rogge en 1½ vaet en 8 k.gld. t.b.v. Marten 
voorsz. 
 
R66,f.104,dd.4-9-1558: Verkoop door Marten Jan Weylerts als m&m van [Merike] 
dr. van Sander Verhofstadt aan Lijsbeth wed. Jan Goort Bakermans ter tocht 
en haar kinderen ter erfel. van een erfchijns van 30 st. uit zijn versterf 
en kindsdeel hem aangekomen van zijn huisvr. in huis, hof, enz. aent Scoot, 
eertijds toebehoort hebbend aan Sander Verhofstadt voorsz. 
 
R66,f.66v,dd.6-9-1557: Testament van Jan Hanrick Smeets de jongste. 
Aangezien Aert Hanrick Smeets zijn broer gestorven is, stelt hij diens 
kinderen in hun vaders plaats. Verder hetzelfde als voor. Er is sprake van 2 
kinderen van Hanrickske. 
 
R66,f.104,dd.6-9-1557: [akte opgemaakt gelijktijdig met het testament van 
Jan Smeets, f.66v]: Verkoop door Jan Hanrick Smeets de jongste aan Jan 
Thoenis van Leendt ter tocht en Hanrickske nat dr. Philips de Bruyn en 
Dirrick haar man ter erfel. van een stuk beemd in de Colcken 
 
R66,f.104v,dd.25-6-1557: Verkoop door Jacop Dries Papendoncx als m&m van 
zijn huisvr, Dirrick Comenheyns als m&m en Lenaert Goort Lenaerts voor 
hemzelf en zich sterk makend voor Margriet zijn zuster, allen kinderen van 
Goort Lenaerts aan Dirrick Pauwels Vos van een stuk land aent Scoot. 
 
R66,f.104v,dd.26-6-1557: Belofte van bet. door Wilem Joost Loomans aan 
Meester Jacop van den Einde, 10 k. gld. 
 
R66,f.104v,dd.26-6-1557: Verkoop door Dirrick Dirrick Colen en Willem Joost 
Loomans als m&m van Heylken dr. Dirrick Colen voor henzelven en zich sterk 
makend voor hun broers en zusters, aan Berthout Jan Happen van een stuk land 
in de Loo. 
 
R66,f.104v,dd.28-9-1558: Verkoop door Peter Matthijssen op ten Moriaen tot 
'sHertogenbosch aan Jan Janssen van Diepenbeeck van 3 mander rogge erfpacht 
uit huis, hof, enz. te Z. u.l. Matthijs Goort Mathijssen, welke 3 mander 
Goyaert Jan Smonnicx eertijds in koop verkregen had tegen Goyaert Goerts 
Verbersen, volgens brief dd.13-2-1484. Peter Mathijssen had de onderpanden 
opgewonnen bij gebrek van bet. van de 3 mander, volgens vonnisbrief 
dd.5-5-1557. 



 
R66,f.105,dd.30-4-1542: Akte in het Latijn. Misschien testament van Matthijs 
van Kessel pbr. in Zeelst In het Nederlands: Heer Mathijs van Kessel is 
beneficiant van het O.L.V.Altaar te Z. De patrimoniale goederen gaan naar de 
kinderen van zijn broer Jan om gelijkelijk te delen. Wel moeten zij daaruit 
betalen aan Philips van Doerne zijn huisvr. of de kinderen 100 k.gld. eens. 
Ook moeten zij aan Berthout van Kessel zijn broer 6 van de voorsz. k. gld. 
geven. Berthout krijgt minder omdat hij 4 jaar lang de tienden van Zeelst 
van hem gepacht heeft gehad voor 50 van de voorsz. gld. Verder onterft hij 
Berthout omdat deze hem heeft verraden aan de fiscael te Den Bosch, waardoor 
hij grote scaede en scaemte gehad heeft en 200 k.gld. heeft moeten lenen. 
Testateur laat na aan zijn nat. kinderen, huis,hof, enz. genaamd den 
Elenborch, met de pachten, chijnsen, enz. daarop staande. 
 
R66,f.106,dd.17-10-1558: Verkoop door Jan Joost Wouters aan Lambert zijn 
broer van zijn versterf en kindsdeel hem aangekomen van vader en moeder. 
 
R66,f.106v,dd.17-10-1558: Verkoop door Lambert Joost Wouters aan Cornelis 
Philips Jan Claesz. van huis, hof, enz. met nog een huisken gelegen 
tegenover de huysinge van Frans Michiel Sconcks. 
 
R66,f.106v,dd.15-11-1558: Scheiding en deling tussen Willem Hanricks van 
Kessel, Heylken zijn zuster en Gielis Aert Mentens als m&m van Hanricksken 
Hanricksdr. van Kessel. 
 
R66,f.107,dd.15-11-1558: Zoen tussen Gosen en Jan gebroeders, kinderen van 
Thomas Robbrechts, met hun vrienden en magen, ingezetenen der Heerlijkheid 
Asten, als broers van wijlen Hanrick Thomas Robbrechts en gecommiteerden, 
vanwege de doodslag op voorn. Hanrick Thomas Robbrechts door Aert van 
Drongen alias van Heusden, gedaan binnen de stad Antwerpen. 
 
R66,f.107v,dd.22-11-1558: Scheiding en deling tussen Jan Jan Sbruynen alias 
van Doeren, Cornelis de Kremer als m&m van Peterken voor haar tocht en hem 
sterkmakend voor zijn kinderen bij haar verwekt en nog te verwekken, en Anna 
Clement Mentendr. verwekt bij Peterken voorsz. voor haarzelf en zich 
sterkmakend voor Jan en Luytken haar broer en zuster voor de erfelijkheid en 
Michiel Peter Jan Gijben als m&m van Margriet Jan Jan Sbruynendr. 
 
R66,f.108,dd.23-11-1558: Scheiding en deling tussen Jan Jansz. Verstraten de 
Jonge, Joost zijn broer, Jan Jan Sbruinen als m&m van Peterken en Jan Willem 
Brants als m&m van Marie, wettige kinderen van Jan Verstraten. 
 
R66,f.109,dd.23-11-1558: Veiling van een stuk beemd, die eertijds opgewonnen 
was door Willem Janssen van den Heytcamp van de kinderen van Franck 
Verdijseldonck. 
 
R66,f.109,dd.28-11-1558: Verkoop door Jan Hanrick Jan Gijben aan Thoenis 
zijn broer en Anneke zijn zuster en Willemke ook zuster van zijn versterf en 
kindsdeel hem aangekomen van Hanrick zijn vader en nog zal aankomen van 
Elske zijn moeder. 
 
R66,f.109,dd.9-12-1558: Verkoop door Franck Jan Lemmens, Dirrick Gerits van 
Kessel als m&m van Marie, Theuwen Gerits van Berckele als m&m van Joanna en 
Anna hun zuster, kinderen van Jan Lemmens aan Jan Jan Lemmens hun broer van 
en stuk land gelegen aent Scoot. 
 
R66,f.109v,dd.9-12-1558: Erfwisseling tussen Jan Jan Lemmens en Frans Jan 
Lemmens als geboren momb. van de kinderen Jan Lemmens en Jan die Gruyter als 



m&m van Mechtelt. 
 
R66,f.109v,dd.28-10-1565?: Verkoop door Jan Willem Claesz. aan Lambert Joost 
Wouters van een stuk land gelegen in de Velthemsecker, u.l. Aert Loyen, a.l. 
Jan Willem Henricks, u.f. de wed. Matthijs Verbraecken, a.f. de waterlaet. 
 
R66,f.110 en 111: Zwaar beschadigde schepenakten aangaande de beden en 
ontvangsten. 
 
R66,f.112,dd.14-12-1558: 3 Vonnisbrieven: Peter Joost Thielen aan Jan Peter 
Vos. Heer Anthonis Marten Willems aan Gosen van Hoichten. Heer Dirrick 
Roelens van Mijlheze aan Goort van Duppen. Jan Brants heeft de eed gedaan 
als schepen. 
 
R66,f.112,dd.15-12-1558: Verkoop door Thijs Mathijs Verbraecken aan Frans 
Quirijn Wouters zijn zwager van 5 copsaet lands in de Velthemsecker en ook 
nog een huisken staande aan den gemeyne wech, neven den Postel 
 
R66,f.112,dd.19-12-1558: Verkoop door Peter Peter Truyen aan Ariaen Joost 
Smollers van huis, hof, enz. aent Scoot 
 
R66,f.112v,dd.?: Receptuur bij crancheyt. Moeilijk te lezen. 
 
28-7-1994 R66,f.80v. 
4-8-1994 R66,f.86v. 
18-8-1994 R66,f.92v. 
25-8-1994 R66,f.97v,dd.21-4-1558: 
22-9-1994 R66,f.102,dd.1-8-1558: 
29-9-1994 R66,f.106,dd.17-10-1558: 


