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Schepenen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Henrick Henricks van Weert (de jonge)
Jan Claes (Janssen)
Mathijs Willems van Beeck
Joest Gerits van de Venne
Willem Henricks (van Griensvenne)
Willem Goerts van de Merendonk
Jan Loijen (Verstrijpt)

In 1542 slechts eenmalig optredend : Gerit Loijs van der Borch,
eveneens Peter Aerts van de Venne, voor beiden onbekend wie zij
opvolgden/vervingen.
=================001====================
Aktennr : 001
Folio :
1-r

Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 10-02-1538
Wij Willem Goerts en Henrick van Weert schepenen in Gsstel bij Herlaer
verklaren dat voor ons is verschenen Claes zoon wijlen Jan Marcelis en
verkoopt nu aan Lenaert en aan Jan, broers en wettige zoons van wijlen
Henrick zoon Peter Henrick Matheus een jaarlijkse pacht van 1 malder
rogge, maat van Den Bosch, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, vrij
in Den Bosch te leveren op onderpand van een akker gelegen in de
parochie Gestel, ter plaatse Heescker genoemd, b.p. de erfgenamen van
Gijsbrecht Ariaen Pels, Wouter Wouters van Beeck, Claes Jan Mercelis,
de erfgenamen van Jan Hermans. Claes als schuldenaar belooft de
verkoop gestand te doen en de akker in goede staat te houden voor de
betaling van de pacht van 1 malder. Datum 10 februari 1538.(is een
belofte van een jaarpacht, waar in de akte van verkoop wordt
gesproken, JT)
=================002====================
Aktennr : 002
Folio :
1-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 10-02-1538
Lenaert en Jan, broers uit de vorige akte beloven aan Claes Jan Marcelis
dat die het malder rogge af mag lossen met 20 karolusguldens, elke
gulden van 20 stuivers, samen met alle vervallen termijnen, mits er een
half jaar vooraf is opgezegd. Actum als boven.
=================003====================
Aktennr : 003
Folio :
1-r
Soort akte : verkoop
Datum : 14-02-1538
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat verschenen is heer Willem zoon wijlen Roelof
Willems, priester en verkoopt aan Lisbeth dochter van wijlen Willem van
Beeck met haar voogd en haar kinderen, een huis, met grond, tuin,
hofstad etc. gelegen in de parochie van Gestel aan de Plaats daar, b.p.
Lenaert Aerts, Jan Verspanck, het lopende water daar genoemd de Vest,
de gemeenschappelijke straat genoemd de Plaats. De verkoper belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen,
behalve een braspenninck zoals die door het dorp Gestel is opgelegd en
samen met de inwoners moet worden afgelost. Nog een cijns van 3

pond per jaar aan de erfgenamen van Goert van de Merendonck, nog
een cijns van 3 pond aan het klooster van de Kruijsheren in Den Bosch,
nog een chijns van 3 pond aan Laureijs Kemerling, nog een cijns van 20
stuivers per jaar aan Dirck Toelinck, nog een pacht van 1 lopen rogge
aan het O.L. Vrouwealtaar in de kerk van Gestel. Datum 14 februari
1538.
=================004====================
Aktennr : 004
Folio :
1-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 19-02-1538
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert schepenen verklaren dat
voor ons zijn verschenen de 6 kinderen van wijlen Jan Gerits van Beeck
en hebben het bezit gedeeld dat ze hebben geerfd na de dood van hun
broer Dirck.
Ariaen krijgt een pacht van 5 zesterzaad rogge per jaar uit het erf van
Jan de Witte, nog een pacht van 3 zesters rogge per jaar uit het erf van
wijlen Jacop Matheus van Asten, nog het zesde deel van een hoen en
het zesde deel van een morgen hooiland in een beemd genoemd de
Korbeemd gelegen in Gestel te Haenwijck.
De andere 5 kinderen krijgen samen de 5 delen van de morgen hooiland
gelegen in de Korbeemd. De 5 kinderen doen afstand op de 5 en de 3
zesters rogpacht en op het 1/6e deel van de morgen land. Ariaen op zijn
beurt doet afstand van aanspraken op de 5/6e delen van de morgen
land.
De delers beloven de deling gestand te doen. Datum 19 februari 1538.
=================005====================
Aktennr : 005
Folio :
1-v
Soort akte : verkoop
Datum : 05-04-1538
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat verschenen zijn Gerit en Adriaen, broers en zoons van
wijlen Jan Gerits van Beeck, verder Gerit zoon wijlen Jan Serijs als man
van Jenneken dochter van genoemde Jan Gerits, verder Anna en
Marieken dochters van genoemde Jan Gerits met hun voogden te weten
Rutger Geerincks en Gijsbert van de Bogaert en verkopen nu aan Willem

zoon wijlen Goerts van de Merendonk de 2 delen van een morgen land
en een beemd, gelegen in de parochie Gestel te Haenwijck, genoemd de
Korbeemd, b.p. de rivier de Dommel, de erfgenamen van Wouter van
Beeck, de zusters van Orthen, het erf van de heer van Herlaer genoemd
de Grote Torft, Katarina dochter Wouter Goossens. De verkopers
beloven de verkoop gestand te zullen doen en alle lasten van hun kant
af te handelen. Datum 5 april 1538.
=================006====================
Aktennr : 006
Folio :
2-r
Soort akte : verkoop
Datum : 03-04-1538
Wij Willem Henricks en Jan Lodewijchs van der Strijpt, schepenen te
Gestel verklaren dat voor ons is verschenen Gerit zoon wijlen Peter
Huven, Willem Jacop Willems als man van Joestken dochter wijlen
Hubert Peters en haar zuster Hillegont met haar voogd en verkopen aan
Hubert zoon wijlen Jan Huben een stuk grond met houtopstand gelegen
in de parochie Gemonde in de heerlijkheid van Herlaer, b.p. Michiel Jan
Ogens, de erfgenamen van Aert Janssen, de erfgenamen van Laureijs
van Boeninghen. De verkopers beloven de verkoop gestand te zdoen en
alle lasten van hun kant af te handelen, behalve dat het perceel overpad
moet geven aan anderen die daar recht op hebben met een weg. Datum
3 april 1538.
=================007====================
Aktennr : 007
Folio :
2-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 03-04-1538
Wij schepenen uit de vorige akte verklaren dat Hubert Jan Huberts van
Gerwen als schuldenaar heeft beloofd om aan Gerit Peter Huben, aan
Willem Jacops Willems en aan Hillegondt dochter Hubert Peters 10 en
een halve karolusgulden te betalen per a.s. St. Jansdag maar moet
uiterlijk op St. Jacobsdag erna geheel zijn betaald, elke gulden van 20
stuivers. Acum als boven.
Voetnoot :
Hubert Jan Huberts heeft betaald, Gerit Peters 9 stuivers.
=================008====================
Aktennr : 008
Folio :
2-r

Soort akte : kwitantie
Datum : 04-04-1538
Wij, Willem Henricks en Joest Gerits van de Venne, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Roelof Eijmberts
en deze verklaart te zijn betaald en voldaan door Henrick zoon wijlen
Rutger Jan Rutgers als man van Aleijt dochter van wijlen Matheus Jan
Poeijenborchs, voor hetgeen dat Henrick en Jan met elkaar van doen
hadden volgens een uitspraak hierin van goede mannen. Hiervoor geeft
Jan aan zijn zwager Henrick kwijting en belooft nimmer meer
aanspraken te maken inzake het geschil erover, noch zijn kinderen of
nakomelingen. Datum 5 april 1538.
=================009====================
Aktennr : 009
Folio :
2-r
Soort akte : verkoop
Datum : 27-03-1538
Wij Henrick van Weert en Joest Gerits van de Venne, schepenen te
Gestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan zoon wijlen Henrick
Pennincks en Jan zoon Henrick Oems, voor henzelf handelend en voor
Bertelmeeus Bertelmeeussen en verkopen nu aan Mechteld de vrouw
van Peter Zegers met alle brieven en rechten, het 1/6e deel van het
huis, erf, tuin met het land etc., gelegen in de parochie Gemonde,
eerder eigendom van Huibert Lamberts dat ze gekocht hadden van Peter
zoon wijlen Zeger Peters. De verkopers beloven de verkoop gestand te
doen alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 27 maart 1538.
=================010====================
Aktennr : 010
Folio :
2-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-03-1538
Wij Henrick van Weert en Joest Gerits van de Venne, schepenen in
Gestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Aleijt, Margriet en
Katarina, gezusters met hun voogden, verder Peter en Lambert, broers
en allen wettige kinderen van Herbert Lamberts en verkopen aan Merten
zoon wijlen Jan Meeus met alle brieven ervan de helft van een huis, erf,
tuin met het land eraan groot 6 lopenzaad gelegen in de parochie
Gemonde, b.p. de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Jan
Gijben, de erfgenamen van Willem Ketelaers. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen,

behalve een pacht van 1 malder rogge aan Hubert Thomas Huberts, nog
een chijns van 6 pond paijment aan het klooster van de Karthuizers te
Vucht die aflosbaar is met 33 gulden en 12 stuivers, elke gulden van 20
stuivers, nog een halve braspenning als grondchijns aan de heer van
Herlaer op St. Maartensdag in Gemonde te betalen, nog een
braspenning grondchijns te betalen op St. Michielsdag te Gestel aan de
hoge rentmeester, nog te moeten onderhouden het 1/4e deel van een
hek genoemd dat Hoersche Hecken bij de hoeve te Waerle (?), nog het
door het dorp Gestel opgenomen geld dat samen met de inwoners moet
worden afgelost. Als er meer lasten op het bezit drukken dan zullen de
kinderen daarvan de helft betalen, tegen de factor 16. Datum 27 maart
1538.
=================011====================
Aktennr : 011
Folio :
2-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-03-1538
Wij schepenen uit de vorige akte verklaren dat verschenen is Jan zoon
wijlen Peter Everits en diens zuster Mechteld, verder Ariaen zoon wijlen
Gijsbert Wolf als man van Aleijt dochter van wijlen Reijner Peter Everits
en verkopen aan Merten zoon wijlen Jan Meus de andere helft van het
huis etc. samen met de pachten, cijnsen etc Actum als boven.
=================012====================
Aktennr : 012
Folio :
3-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 05-04-1538
Deling door de 7 kinderen van Jan Ariaen Goerts en diens vrouw
Barbara op 5 april 1538, op Vrijdag na halfvasten.
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel,
verklaren dat voor ons zijn verschenen de 6 (zeven is doorgestreept, JT)
wettige kinderen van Jan Adriaen Goerts en diens vrouw Barbara en de
erfgenamen van Katarina dochter van wijlen Jan Adriaens voor haar
zevende deel. Ze delen het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van
Jan Ariaen Goorts en Barbara.
De kinderen van wijlen Jan zoon wijlen Jan Ariaen Goerts krijgen een
akker gelegen op de Hoge Strate in de parochie Gestel, b.p. Thonis van
Os, Willem Goerts, Lenaert Gelaevimans. Nog krijgen ze een hopveld

genoemd de Cruijdhof, b.p. Jan Claessen, Jacop Verhoeven.
Agnes dochter Jan Ariaens krijgt een hopveld genoemd de Halfve Ecker,
gelegen in de parochie Gestel b.p. de gemeenschappelijke straat, Jacop
Colen, Reijner Aerts. Nog krijgt ze een erfmudde rogge waarvan er
aflossingsbrieven zijn.
Willemke dochter Jan Ariaens krijgt een hopland in de tuin zoals de
kinderen dat gedeeld hebben in de parochie Gestel, b.p. Willem Cornelis,
Goert Jan Ariaens, de gemeenschappelijke straat, Floris van Os, met
toegang vanaf de straat daar. Nog krijgt ze 2 en een halve lopenzaad
gelegen in de parochie Gestel, b.p. Geertruijt Bloijs, Jan Peter
Gelavimans. Nog krijgt ze een erfmud rogge te ontvangen van Jan
Dircks te Haenwijck volgens het testament van haar vader.
Katarina dochter Jan Ariaans krijgt 3 lopenzaad land genoemd de
Achthondert, gelegen in de parochie Gestel, b.p. Floris van Os, Willem
Robben, Jan Peter Gelavimans. Nog krijgt ze een heiveld gelegen in de
parochie Gestel, b.p. Jacop Colen, Geertruijt Bloijs. Hieruit zullen de
kinderen (bedoeld is Katarina, JT), 2 en een halve oude grote betalen of
zoveel grondchijns als is vermeld in het boek van de heer van Herlaer,
nog een pacht van 7 en een halve lopen rogge jaarlijks in Den Bosch
aan het Grote Gasthuis. Nog krijgt ze anderhalf lopenzaad land gelegen
in de parochie Gestel genoemd de Stuveelsberg (?), b.p. Jan Dircks,
Goossen Peter Goossens, de weg daar.
Reijner Aerts als man van Heijlwig dochter Jan Ariaens krijgt een
hopveld in de parochie Gestel, b.p. Jacop Colen, de gemeenschappelijke
straat, Neesken Jan Ariaens, Neesken Aerts. Nog krijgt hij een half
lopenzaad land gelegen in de parochie Gestel op de Nudakker (?), b.p.
Melis Maes, de erfgenamen van Jan van Dort. Nog krijgt hij anderhalf
lopenzaad land gelegen in de parochie Gestel, b.p. Geertruijt Bloeijs, het
Horckenland, Merten Peter Matheus. Het bezit is vrij van lasten.
Jan Peter Gelavimans kijgt een hopveld gelegen in de parochie Gestel,
b.p. Goert Jan Ariaens, Everit Gerits, Willen Robben. Jan moet wel
´vrede´ houden met het hool van de grave (erfafscheiding maken met
een sloot). Verder krijgt Jan hiervoor een weg over de weide van Goert
Jan Ariaens, zijnde een roede breed. Nog krijgt hij 5 lopenzaad land
gelegen in de parochie Gestel, b.p. de erfgenamen van Henrick ....
Neckers (?). Willemke dochter van Jan Ariaens, Geertruijt Bloeijs. Het
bezit is vrij van lasten. Verder beloven de andere kinderen aan Jan
Peters dat die de brief zal verkrijgen van de 5 lopenzaad land of de
schade samen te zullen dragen.

Goert Jan Ariaens krijgt het huis, erf, tuin met een weilandje eraan,
gelegen in de parochie Gestel op Mughovel, b.p. de gemeenschappelijke
straat, Jan Peters, Willemke dochter Jan Ariaens, Willem Robben. Nog
krijgt hij een pacht van 1 mud rogge die Goert zal ontvangen van Jan
Dircks te Haenwijck. Nog krijgt hij een jaarlijkse chijns van 12 ponden te
ontvangen van Willem Raessen Peters. Uit dit bezit moet Goert jaarlijks
8 chijnshoenderen betalen aan de heer van Herlaer, steeds op St.
Michielsdag. Nog de gebruikelijke bijdrage te betalen voor het dorp
Gestel en dat met inwoners af te lossen. Nog zal Goert jaarlijks een
pacht betalen van 1 mud rogge aan Jan Claessen, nog een chijns van 12
pond per jaar aan de tafel van de H. Geest te Gestel. Goort belooft deze
pachten en chijnsen zo te betalen dat de andere kinderen ervoor
gevrijwaard blijven en ook hun bezit.
De genoemde kinderen zullen alle chijnsen en beden die afgelopen Maria
Lichtmisdag zijn vervallen, samen helpen betalen. Als er op iemands
erfdeel meer lasten drukken dan nu bekend zijn, zulen ze die ook samen
dragen. Ze doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars
erfdeel.
=================013====================
Aktennr : 013
Folio :
4-r
Soort akte : verhuur
Datum : 05-04-1538
Goert Jan Ariaens huurt van zijn zuster Willemke haar hopveld voor 6
jaar en men kan wederzijds na 3 jaar eindigen, mits men vooraf opzegt.
De pacht steeds met Pasen te betalen en voor de eerste keer met Pasen
over een jaar en zo steeds door. Nog huurt hij van zijn zuster Willemken
2 en een halve lopenzaad land, elk jaar tegen 2 gulden te betalen op St.
Maartsensdag in de winter. Nog hebben Willemken en Goert
afgesproken inzake de ´groene´van de hop (de ranken, JT) en de
hopstaken, zoals die zijn aanvaard, bij het verlaten ervan, dat te laten
taxeren en als goede mannen hiervoor zijn benoemd heer Ariaen,
kapelaan, Willem Henricks en Henrick van Weert. Datum 5 april op
Vrijdag Post Letaere 1538 na onze tijdsstijl.
=================014====================
Aktennr : 014
Folio :
4-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 23-04-1538

Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Henrick zoon wijlen
Willem van Eijnde en belooft aan Ariaen Pels zijnde diens zwager, borg
te staan voor hetgeen die aan Aert Peeters van de Venne voor hem
heeft beloofd en voor het geld dat hij voor hem aan Peter heeft betaald
of nog zal betaen. Dat zal hij aan Aert zo betalen dat die daar geen
schade door lijdt noch schade zal lijden in het bezit dat Aert na de dood
van Ariaen Pels, zijnde zijn schoonvader heeft geerfd tot de tijd toe dat
die geldsom is betaald en wel tot nu toe 15 gulden en 7 stuivers. Datum
23 april 1538.
=================015====================
Aktennr : 015
Folio :
4-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 24-04-1538
Wij, Joost Gerits van de Venne en Jan Claessen, schepenen in Gestel,
verklaren dat voor ons verschenen is Henrick zoon wijlen Jacop Henrick
Matheus, man van Erken dochter van Peter Lamberts en verkoopt nu
aan Frans zoon wijlen Henrick Matheus, een jaarlijkse rente van 2
ponden, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een
akker groot een malderzaad gelegen in Vucht in de St. Petersparochie,
b.p. Goert Roelofs, Gijsbert Gielis, de gemeenschappelijke straat,
Goesken weduwe van Jan Dircks van Os. De verkoper belooft de
verkoop (is een betalingsbelofte, JT) gestand te doen en alle lasten van
zijn kant af te handelen, behalve een cijns van 3 blanken aan de hertog,
nog een malder rogge en een cijns van 2 pond aan Marcelis Wijchmans.
Frans belooft het onderpand voor de jaarlijkse cijnsen in voldioende
goede staat te houden. Datum 24 april 1538.
=================016====================
Aktennr : 016
Folio :
4-v
Soort akte : verkoop
Datum : 08-04-1538
Wij, Willem Henricks en Mathijs Willems van Beeck, schepenen van
Gestel verklaren dat verschenen is Claes zoon wijlen Aert Gerits en
verkoopt aan zijn broer Gerit zoon Aert Gerits, een huis, erf, tuin en
bomen, gelegen in de parochie Gestel op de Dungen, b.p. een
gemeenschappelijk pad, Jan Gielis, Katarina weduwe van Rut Rutten en
haar kinderen, de gemeenschappelijke straat. Claes belooft de verkoop

gestand te doen en alle lasten namens hem af te handelen, behalve een
erfchijns van 7 karolusgulden en 10 stuivers, elke gulden van 20
stuivers steed op St. Jansdag Baptist aan Jan Stakenborch die aflosbaar
is met 150 karolusguldens, nog een cijns van 3 karolusguldens van elk
20 stuivers steeds op Maria Lichtmisdag aan heer Iwaen Roevers van
Geffen, priester die aflosbaar is met 50 karolusguldens, nog een cijns
van 4 ponden jaarlijks aan heer Rutger Willems van Griensvenne,
priester steeds op St. Maartensdag in de winter die aflosbaar is met 24
peters, elke peter tegen 18 stuivers. Gerit Aerts, op onderpand van al
zijn bezit belooft de chijns van 7 en een halve karulsgulden, de cijns van
3 gulden en de cijns van 4 pond steeds zodanig te betalen dat zijn broer
Claes en diens erfgenamen daarvoor is gevrijwaard. Datum 8 april 1538.
=================017====================
Aktennr : 017
Folio :
5-r
Soort akte : verkoop
Datum : 22-03-1538
Wij, Daniel van der Meijden, kastelein op Herlaer schout van de
heerlijkheid Herlaer, verder Willem Henricks van de Griensvenne,
Henrick van Weert, Willem Goerts van der Merendonk, Mathijs van
Beeck en Jan Claessen, schepenen van Gestel bij Herlaer, verder Peter
Willem Rutten, Marcelis Janssen van de Merendonck, Jan Lodewijcks van
der Strijpt en Goossen Peter Goossens, gezworenen van het dorp Gestel
verkopen aan Daniel Adams die men noemt metten Baerde, een stuk
heiveld van de gemeijnte Hezeler, gelegen in de parochue Gestel zoals
is afgepaald, b.p. Daniel Adams. De verkoop geschied met instemming
van de inwoners van het dorp en Adam belooft wel dat hij binnen 4 jaar
op dat perceel een huis zal neerzetten en dat huis zal dan ook ´te loote
en te stoote´ staan zoals bij zijn huis eerder het geval was. Als Daniel
zijn huis heeft overgebracht, zullen de inwoners hem ´vrijen van de
bijdrage aan onze genadige heer (de hertog). Genoemde Daniel belooft
e.e.a binnen 4 jaar te doen op straffe van een boete van 100
karolusguldens, waarvan een derde voor de kerk, een derde voor de
heer en een derde voor de inwoners van Gestel. Verder moet Daniel uit
het perceel jaarlijks een oude zwarte als cijns betalen aan de heer van
Herlaer op St. Michielsdag. Datum 22 maart 1538.
=================018====================
Aktennr : 018
Folio :
5-r
Soort akte : verkoop
Datum : 25-05-1538

Wij, Mathijs van Beeck en Jan Lodewijk, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons verschenen is Jutten weduwe van Dirck
Brans, en verkoopt aan haar zwager Jan Eijmberts als man van Agnes
en aan Lisbeth, wettige dochters van wijlen Dirck Brant en genoemde
Jutten, een huis, hof en akkerland groot ca. 3 lopenzaad gelegen in de
parochgie Gemonde in de heerlijkheid Herlaer, b.p. de erfgemnamen
van Willem Keteler, Gerit Verwetering, Henrick Goerts van OverBeeck,
de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk akkerland, ter zelfder
plaatse gelegen, groot krap een zesterzaad, b.p. de erfgenamen van
Willem Keteler, Henrick Goerts, de erfgenamen van Gerit Verweteringe.
Nog verkoopt ze een stuk akker en hooiland, groot 3 lopenzaad, ter
zelfder plaatse gelegen, b.p. de erfgenamen van Aert Verhuijven (?), de
erfgenamen van Mertens van Campen. Nog een lopenzaad akkerland,
ter zelfder plaatse op de Genenberg, b.p. het erf van het klooster van de
Karthuizers van Vucht, Jan Aerts van de Wiele, Jacop Dircks, de
gemeenschappelijke weg. Nog een stuk akkerland, ter zelfder plaatse
gelegen, groot ca. 4 lopenzaad genoemd de St....., b.p. de erfgenamen
van Gerit Verweteringe, Willem Jan Deckers, de erfgenamen van Willem
Ketelers, de gemeenschappelijke straat. De verkoopster belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten van haar kant af te handelen,
behalve 9 stuivers 1 oort als grondchijns op St. Michielsdag aan de hoge
rentmeester, nog 3 cijnshoenderen en een half vuurijzer als grondchijns
aan de heer van Herlaer, nog de bijdrage van de geleende gelden door
de inwoners van Gestel en die mede af te moeten lossen zijnde 8
stuivers een oort, nog een cijns van 2 gulden en 15 stuivers aan Peterke
Gerits of aan Lonis, nog een cijns van anderhalve gulden aan de drie
altaren van de St. Jacobskapel in Den Bosch, nog een cijns van 4 pond
aan Rutten Gerits, nog een cijns van 1 pond aan de H. Geest van
Gemonde, nog een cijns van 4 stuivers aan de kerk van Gemonde, nog
een pacht van 1 malder rogge aan Gijsbert Janssen van de Bogaert, nog
een pacht van 1 malder rogge aan het St. Janskapittel in Den Bosch,
nog een pacht van 6 lopen rogge aan het St. Claraklooster in Den
Bosch. Datum 25 mei 1538.
=================019====================
Aktennr : 019
Folio :
5-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-06-1538
Wij Willem Henricks en Willem Goerts van de Merendonck, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Henrick zoon
Henrick van Weert en verkoopt aan heer Ariaen zoon wijlen Rutger Jans

van Griensven, priester, een akker land genoemd die Holten en nog een
stuk weiland eraan, gelegen in de parochie van Gestel, b.p. het erf van
het O.L. Vrouwealtaar in de kerk van Gestel, Mathijs van Beeck, het
water de Dommel, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen.
Maar heer Ariaen zal hieruit jaarlijks een pacht van 1 mud rogge betalen
aan het huis van de Melaatsen van de Oeijendonck en nog 18 penningen
genoemd Keulse penningen en een jaarlijkse pacht van 3 lopen rogge
aan de fabriek van de kerk van Gestel en de koper zal al die pachten
etc. zo betalen dat Henrick van Weert hiervoor gevrijwaard is. Datum 18
juni 1538.
=================020====================
Aktennr : 020
Folio :
6-r
Soort akte : gebruiksrecht
Datum : 18-06-1538
Lijsbeth weduwe van Goert van der Merendonk zal haar leven lang een
hooibeemd gebruiken gelegen in de Rumelsche Beemd naast een stuk
beemd genoemd de Lange Morenstraat, grenzend aan de Roedenbeemd
(?), te gebruiken zolang ze leeft voor een pacht van 4 gulden waarvan
het eerste jaar in 1538, zolang heer Adriaen leeft en kapelaan in Gestel
blijft. Maar als hij komt te overlijden of geen kapelaan meer in Gestel is,
dan zal Lisbeth haar recht ..... in de jaarlijks cijns van 4 gulden ...
Datum 18 juni 1538. (akte staat op folio 5-v, is later bijgeschreven )
=================021====================
Aktennr : 021
Folio :
6-r
Soort akte : verkoop
Datum : 14-08-1538
Wij, Willem Goerts van de Merendonck en Henrick van Weert,
schepenen in Gestel bij Herlaer, verklaren dat verschenen is Jan zoon
wijlen Aert Willems, en verkoopt aan zijn broer Jacop Aert Willems, het
1/4e deel van een derde deel in een huis, erf, tuin etc. met akker,
hooiland weide en heide met houtopstand, gelegen te Oirschot, ter
plaatse die Vloete genoemd (= de Vleut onder Best), b.p,. Frederick van
Gunterslaer, de gemeijnte. Dat 1/4e deel in het 1/3e deel had Jan
geerfd na dood van Katarina weduwe van Aert Willems, zijnde zijn
wettige moeder. Jan bekent dat Jacob aan hem de
´beterschap´(opbrengst boven de lasten, JT) van deze verkoop heeft
betaald en Jan belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van

zijn kant hierin af te handelen. Datum 14 augustus 1538.
=================022====================
Aktennr : 022
Folio :
6-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 19-06-1538
Wij, Willem Henricks en Willem Goerts van de Merendonck, schepenen
van Gestel verklaren dat verschenen is heer Ariaen Rutgers van
Griensvenne verkoopt aan de 3 wettige kinderen van Goert van de
Merendonck en diens vrouw Lijsken, een jaarlijkse cijns van 4
karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers, steeds op St. Jansdag te
betalen op onderpand van een akker genoemd de Holten, met het
weiland eraan gelegen in de parochie Gestel, b.p. het erf van het O.L.
Vrouwenaltaar in de kerk van Gestel, Mathijs van Beeck, het water de
Dommel, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten
af te handelen, behalve een pacht van 1 mud rogge aan het huis van de
Melaatsen van der Oeijendonk, nog een cijns van 10 Keulse
`penningen, een pacht van 3 lopen rogge. Genoemde heer Adriaen
belooft de genoemde akker in goede staat te houden voor de betaling
van de jaarlijkse cijns. Datum 19 juni 1538.
=================023====================
Aktennr : 023
Folio :
6-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 19-06-1538
De 3 kinderen van Goijaert van de Merendonck (vader is overleden, JT)
en diens vrouw Lisbeth, te weten Willem en Antonis en nog Henrick
Wouter Janssen als man van Anne dochter van Goert van de
Merendonck, hebben heer Adriaen beloofd dat die de chijns van 4
karolusguldens mag aflossen tegen betaling van 55 karolusguldens, elke
gulden van 20 stuivers, mit er een half jaar vooraf is opgezegd. Actum
als boven.
In marge :
Op 24 juni 1655 heeft Aeltgen dochter van Herbert Stevens weduwe van
Ansem Reijnders bekend voor deze cijns van 4 gulden door ..... Henrick
Laurenssen samen met de achterstand te zijn betaald.. Als oorkonde
opgemaakt en ondertekend door :.... ( volgt fraaie onleesbare
handtekening van een secretaris, JT)
=================024====================

Aktennr : 024
Folio :
6-v
Soort akte : verkoop
Datum : 14-08-1538
Wij, Willem Goerts van de Merendonck, Joest Gerits van de Venne en
Jan Claessen, schepenen in Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons is
verschenen heer Gerit zoon Adriaen Pels, priester, en verkoopt nu aan
zijn broer Aerden zoon Ariaen Pels en aan zijn zwager Herman zoon
wijlen Jan Hermans, het door hem geerfde bezit dat hij heeft geerfd na
dood van zijn vader en van zijn broer en zusters danwel van andere
familieleden. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen. Datum 14 augustus 1538.
=================025====================
Aktennr : 025
Folio :
6-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 14-08-1538
Wij schepenen uit de vorige akte verklaren dat voor ons zijn verschenen
Aert zoon Adriaen Pels en Herman zoon wijlen Jan Hermans en beloven
op onderpand van al hun bezit aan heer Gerit zoon Adriaen Pels,
priester een bedrag van 100 karolusguldens, te betalen na dood van
hun vader Ariaen Pels. Actum als boven.
=================026====================
Aktennr : 026
Folio :
6-v
Soort akte : verkoop
Datum : 26-09-1538
Wij, Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat verschenen is Thomas zoon wijlen Lambert van
Gerwen en Ghijselen weduwe van Laureijs Goorts, dochter van Lambert
van Gerwen, verder Jan en Jacob, broers en kinderen van wijlen Aelbert
Simons voor henzelf handelend en voor hun zwager Claes als man van
Heijlwig dochter van wijlen genoemde Aelbert en van Marie dochter van
Lambert van Gerwen en verkopen nu aan Laureijs zoon Willem van
Gerwen en aan diens broer Hubert, het 1/4e deel van een ploegrecht in
de gemeijne Bleken, samen met schepenbrief daarover van Gestel. De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun
kant af te handelen, behalve dat Laureijs en Hubert daaruit jaarlijks een
half chijnshoen moeten betalen aan de heer van Herlaar op de

gebruikelijke cijnsdag. Datum 26 september 1538.
=================027====================
Aktennr : 027
Folio :
7-r
Soort akte : verkoop
Datum : 05-10-1538
Wij Willen Henricks en Henrick van Weert, Mathijs van Beeck, Willem
Goerts van de Merendonck, schepenen in Gestel bij Herlaer verklaren
dat voor ons zijn verschenen Hubert en Ariaen, gebroeders en Anthonis
Bernaert Wijtten (?) als man van Heijlken, kinderen van wijlen Willem
Bolants en van diens vrouw Mechteld dochter van wijlen Jan Haeck en
verkopen nu aan Jacop Aert Willems, samen met de lasten erop, een
huis, erf, tuin en akkerland, gelegen in Gestel, ter plaatse genoemde
Haenwijck, groot ca. een zesterzaad en 11 roedes, b.p. Goossen Peter
Goossens, Henrick Claessen, de gemeenschappelijke weg, de
gemeenschappelijke straat. De koper moet hieruit jaarlijks een pacht
van een zester rogge betalen aan Henrick Claessen, een pacht van 1
lopen rogge aan de kapel van Rumel, een cijns van 2 pond aan de
erfgenamen van Huijbert van de Broeck die aflosbaar is maar men weet
niet met hoeveel, een pacht van 1/3e van 2 zesters rogge aan .... Gerit
Gijben die aflosbaar is met 8 peters te Oirschot, een grondchijns van 1
stuiver 1 oort jaarlijks in het dorp Gestel te betalen. De verkopers
beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te
handelen. Datum 5 oktober 1538.
Voetnoot 1 :
Jacop Aert Willems verkoopt dit huis etc. aan Yken weduwe van Adriaen
van Dort, dochter van Ricard Gijben. Datum 13 december 1540,
schepenen waren Willem Henricks, Willem Goerts.
Voetnoot 2 :
Nog belooft Jacob Aerts aan Jenneken vrouw van Henrick Claessen 8
gulden, elke gulden van 20 stuivers, en wel nu alhier direct voor
schepenen. Aantekening : Iken van Dort .... (onleesbaar, JT )
=================028====================
Aktennr : 028
Folio :
7-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 22-10-1538
Rutger zoon wijlen Geerink van Griensven draagt aan zijn 3 wettige
kinderen Jan, Geerinck en Heijlwig verwekt bij Marie dochter van wijlen
Geerit van Beeck zijn wettige vrouw zijnde, bepaald bezit over, zijnde

een stuk akker gelegen in de vrijheid van Den Bosch op de Dungen, b.p.
het gemeenschappelijke water de Aa, Jan Hoerken, de erfgenamen van
Jacob Zeberts, de erfgenamen van Gijsbert Aert Jacobs, nog een cijns
van 3 gulden te ontvangen van Aelken weduwe van Jan Hoesten, nog
een cijns van 6 gulden van elk 20 stuivers ook van de zelfde Aelken te
ontvangen, nog een cijns van 6 ponden van Jutten weduwe van Dirck
Brants, nog een weiveld gelegen in ´t Woud gelegen onder Schijndel,
b.p. Claes Janssen, de erfgenamen van Gerit Janssen van de
Merendonk, de erfgenamen van Claes Rutten, nog een stuk hopland met
de houtwas genoemd de Spoerdonck gelegen in de parochie Schijndel,
nog een stuk akker van 3 lopenzaad gelegen in de parochie Boxtel, nog
een stuk hooiland genoemd de Korbeek gelegen in de parochie Gestel te
Haenwijck. Datum 22 oktober 1538, schepenen hierbij waren Willem
Goerts van de Merendonck en Mathijs van Beeck. (alhoewel niet als
zodanig genoemd is dit een voorbereiding voor een erfdeling, c.q.
afstand van het vruchtgebruik door Rutger als vader, zie de volgende
akte, JT)
=================029====================
Aktennr : 029
Folio :
7-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 22-10-1538
Jan zoon Rutger Geerincks krijgt een beemd genoemd de Spoerdonck
met een akker daaraan gelegen op de Dungen in de vrijheid van Den
Bosch, b.p. het gemeijn water genoemd de Aa, Jan Hoerkens, de
erfgenamen van Jacob Zeberts, de erfgenamen van Gijsbert Aerts. Nog
krijgt hij een cijns van 3 gulden van elk 20 stuivers te ontvangen van
Aelken weduwe van Jan Joesten, nog een cijns van 3 pond te ontvangen
van Jenneken weduwe van Daniel Daniels. Nog zal Jan van zijn broer
Geerinck een cijns krijgen van 30 stuivers, die aflosbaar is met 25
gulden. Nog krijgt Jan van zijn broer Geerinck de helft van een erfchijns
van 3 ponden. Uit dit erfdeel moet jaarlijks een oude grote worden
betaald op St. Dionijsdag in het boek van Helmond te Middelrooij als
grondchijns. Datum 22 oktober 1538.
Geerinck zoon Rutger Geerincks krijgt een hopakker met de
houtopstand, genoemd de Spoerdonck gelegen in de parochie Gemonde
in het gerecht van Schijndel. b.p. de fraters van Den Bosch, Hadewijch
van Roij met haar kinderen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt
hij een stuk akkerland van 3 lopenzaad gelegen in de parochie Gemonde
in het gerecht van Boxtel. b.p. Gielis Wouter Jacobs. Nog krijgt hij het
1/3e deel van 2 morgens in een beemd genoemd de Korbeemd gelegen

in de parochie Gestel te Haenwijck. Hieruit jaarlijks als grondchijns 1
stuiver te betalen op St. Maartensdag te Gemonde.
Heijlken dochter van Rutger Geerincks met haar voogd krijgt een
weiland genoemd in ´t Woud, gelegen in de parochie Schijndel, b.p.
Claes Janssen, de erfgenamen van Goert van de Merendonck, de
erfgenamen van Claes Rutten, de straat. Nog krijgt ze een erfchijns van
3 gulden te ontvangen van Aelken weduwe van Jan Joesten, nog een
cijns van 4 ponden te ontvangen van de erfgenamen van Dirck Brants,
nog een cijns van 30 stuivers van haar broer Geerinck die hij mag
aflossen met 25 gulden, nog de helft van 3 ponden ook van haar broer
Geerinck te ontvangen. Uit dit erfdeel jaarlijks 2 oude grote te betaen
op St. Michielsdag te Gestel aan de hoge rentmeester. Verder is er plicht
van overpad voor een weg en wel om het andere jaar aan de
erfgenamen van Claes Rutten.
Als er op een van de 3 erfdelen meer lasten drukken dan nu bekend is,
dan zullen ze die samen betalen en ook als een van de pachten minder
waard blijkt te zijn, dan zullen ze dat samen dragen. De 3 kinderen doen
over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel. Schepenene
hierbij waren Willem Goerts van de Merendonck en Mathijs van Beeck.
Datum 22 oktober 1538.
=================030====================
Aktennr : 030
Folio :
8-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 02-11-1538
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Willem Rombout Eijmberts van der
Boerdonck en verkoopt aan Lisbeth dochter van Gielis van der Steen een
jaarlijkse chijns van een pond van elk 7 stuivers, twee jaar lang, de
eerste keer per a.s. Kerstmis over een jaar en de tweede keer per a.s.
Kerstmis over twee jaar met als hoofdschuld 5 gulden. Als onderpand
geldt het 1/3e deel van zijn huis, erf. tuiin, zaailand, houtopstand etc.
gelegen op de Mughovel in de parochie Schijndel, b.p. Agnes dochter
van Dirck Aerts. de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Jan
van Dort. Willem belooft deze verkoop (is een betalingsbelofte, JT)
gestand te doen en alle lasten hierin van zijn kant af te handelen en hij
belooft het onderpand in goede staat te houden voor de chijns.
Voorwaarde is dat de laatste termijn van deze chijns van 1 pond zal
rusten op het bezit aan de Mughovel ten behoeve van Willem Rombout
Eijmberts. Datum 2 november 1538 (de echte bedoeling van deze

schuldbekentenis ontgaat me, omdat de laatste termijn weer aan
hemzelf toevalt, is het een lijfrente dan?, JT)
=================031====================
Aktennr : 031
Folio :
8-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 10-11-1538
Wouter van Beeck en Jan Spierincks hebben op onderpand van al hun
bezit aan Mathijs Wouters van Liempd en aan diens zwager Laureijs
Janssen beloofd een bepaalde rente van 3 gulden die Aelbert Wouters
van Liemde aan Jan Henrick van de Venne had beloofd, te mogen
aflossen, samen met de vervallen termijnen, welke rente steeds op
Maria Lichtmisdag vervalt en wel zodanig af te lossen dat Mathijs en
Laureijs en hun erfgenamen daar geen schade van ondervinden.
Mathijs Wouters van Liempde en Laureijs Janssen hebben aan Wouter
van Beeck en aan Jan Spierincks beloofd de cijns van anderhalve gulden
zodanig af te lossen dat Wouter van Beeck en Jan Spiericnks en hun
erfgenamen daarin geen schade lijden, voor de cijns van 3 gulden die te
lossen met 50 gulden en de cijns van anderhalve gulden met 25 gulden,
elke gulden van 20 stuivers, per a.s. Maria Lichtmisdag samen met de
vervallen termijn. Verder hebben Wouter van Beeck en Jan Henricks van
de Venne, de cijns van 3 gulden opgezegd. Geschied voor Willem
Henriks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel. Datum 10
november 1538.
=================032====================
Aktennr : 032
Folio :
8-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-12-1538
Wij, Willem Goerts en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Peter zoon wijlen Wouter
Janssen Platijnmaker, en verkoopt aan de erfgenamen van Mecteld
Leppers, de helft van een stuk beemd gelegen op de Lennisdonck (?), in
de parochie Gestel, zoals Peter die had gekocht van Mechteld weduwe
van Henrick die Lepper in de Thede beemden, b.p. Joest Gerits van de
Venne, Gijsbert Roelofs, Sophie weduwe van Jan die .... Hij verkoopt die
helt nu aan de ertfgenamen van Mechteld Leppers en belooft de koop
gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 1
december 1538.

=================033====================
Aktennr : 033
Folio :
8-v
Soort akte : verkoop
Datum : 08-12-1538
Wij, Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel,
verklaren dat voor ons is verschenen Joorden zoon wijlen Dirck Jacops
(?), en verkoopt aan Ariaen zoon van Jan Elias een huis, erf, tuin met
land etc. met alle roerende bezit waar dan ook gelegen, samen met de
lasten die daar op drukken. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen. Datum 8 december 1538,
Voetnoot :
.... Joerdens voor ... (verkoop).
=================034====================
Aktennr : 034
Folio :
9-r
Soort akte : getuigenverklaring
Datum : 16-12-1538
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat op 1mei 1532 Gijsbert Roelofs en Jan Gerits voor
ons hadden bekend dat deze erbij aanwezig waren toen Jan Gerits van
Beeck aan Dirck Dircks van den Hovel een erfelijke cijns had verkocht
van anderhalf pond voor 10 rijnsguldens, elke gulden van 20 stuivers.
Daarvoor had Jan Gerits van genoemde Dierck een paard gekocht van 7
gulden, in mindering op de 10 gulden, zoals Gijsbert Roelofs voor schout
en schepenen van de bank van Gestel heeft verklaard. Datum 16
december 1538.
=================035====================
Aktennr : 035
Folio :
9-r
Soort akte : verkoop
Datum : 13-01-1539
Wij, Henrick van Weert en Jan Claesen, schepenen van Gestel verklaren
dat voor ons is verschenen Lambert Gerit Kijvots (Kievits?) als man van
Marie natuurlijke dochter van wijlen meester Joest van de Venne,
priester en verkoopt nu aan Joest Gerits van de Venne, een deel van
een kamer hem toebehorende, staande in Den Bosch in de Cortestraat,
b.p. het vrouwengasthuis, Willem van Riel, Lisbeth .... genoemd die Wij

...., de gemeenschappelijke straat. Lambert belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 13 januari
1539.
=================036====================
Aktennr : 036
Folio :
9-r
Soort akte : verkoop
Datum : 01-03-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Laureijs zoon Goessen die
Ramaker, als man van Jenneken dochter wijlen Jan van Beeck, en
verkoopt aan Heijnen zoon wijlen Jan Hermans, de helft van een
jaarlijkse pacht van 1 mud rogge, maat van Den Bosch, steeds op Maria
Lichtmisdag te betalen, vrij van lasten in Den Bosch, volgens een
schepenbriegf van Den Bosch. De verkoper belooft de verkoop gestand
te doen. Datum 1 maart 1539.
=================037====================
Aktennr : 037
Folio :
9-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 17-02-1539
Wij, Henrick van Weert en Jan Lodewijchs van der Strijpe, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Jacop zoon
wijlen Jan Meus en verkoopt aan Geritken dochter Wouter Lamberts
een jaarlijkse cijns van 2 pond, steeds te betalen op Sint Maartensdag
en voor de eerste keer per a.s. St. Maartensdag en zo steeds van jaar
tot jaar, op onderpand van een erf van 4 lopenzaad gelegen in de
parochie van Gestel, genoemd het Willick stuk, b.p. de
gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Jan Rutten, de
gemeijnte, de erfgenamen van Marcelis Peters. Voorwaarde is dat Jacop
deze 2 pond jaarlijks aan Geritken zal betalen tot de tijd toe dat ze is
getrouwd en daarna moet hij de 2 pond binnen 2 maanden aflossen
volgens de aflossingsbrief ervan. Jacop belooft de overdracht gestand te
doen en alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een cijns van
anderhalve gulden en 2 en een halve stuiver grondchijns. Jacop als
verkoper belooft Geritken zijn onderpand voor de betaling van de 2
pond in goede staat te houden. Datum 17 februari 1539.
=================038====================
Aktennr : 038

Folio :
9-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 17-02-1539
Verschenen is hier Geritke dochter Wouter Lamberts uit de vorige akte
met haar voogd en belooft dat Jacop Jan Meus deze cijns mag aflossen
met 11 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers en ze zal Jacop Jan
Meus verder geen last bezorgen inzake het letsel van haar ogen. Actum
als boven.
=================039====================
Aktennr : 039
Folio :
9-v
Soort akte : verkoop
Datum : 17-02-1539
Wij, Henrick van Weert en Jan Lodewijks van der Strijpt, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Geerinck zoon
van Rutger Geerlinks van Griensvenne en verkoopt voor de helft ervan
aan Lisbeth dochter Willem van Beeck en de andere helft aan Willem
zoon wijlen Goert van de Merendonck, het 1/3e deel van 2 morgens
beemd hem volgens zijn brief toebehorend, genoemd in de Kordonck, in
de parochie Gestel ter plaatse Haenwijck genoemd, b.p. Wouter van
Beeck, de zusters van Orthen, de rivier de Dommel, de Torft, Katarina
dochter van Wouter Goossens. De verkoper belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten van zijn kant hierin af te handelen. Datum 17
februari 1539.
=================040====================
Aktennr : 040
Folio :
10-r
Soort akte : belofte van een mis op zondag
Datum : 26-02-1539
Wij Henrick van Weert, Jan Claessen, Mathijs van Beeck, Joest Gerits
van de Venne, Willem Goerts van de Merendonck, Jan Lodewijck van der
Strijpt, schepenen in Gestel bij Herlaer, verklaren dat Sophia weduwe
van Dirck Gijben die Decker met haar voogd heeft beloofd om te
voldoen aan het testament van wijlen haar man Jan, te weten dt ze een
bekwame priester op zondag na de sermoen altijd een mis zal laten
opdragen en daarvoor elk jaar een bedrag van 3 gulden en 10 stuivers
zal betalen, te betalen in de hoogtijd van St. Jans Baptist. Als de mis
niet gedaan zou worden, zullen de dekens van het St. Barbara gilde de
priester korten voor elke mis met 2 stuivers. Nog had Jan als testateur

aan de huisarmen een mud rogge beloofd, te verdelen en te geven aan
diegeen die het het meest nodig hebben, alle jaren te geven na de dood
van Sophia als weduwe. Dat mudde rogge zullen de dekens van St.
Barbara ontvangen uit het bezit van Jan en jaarlijks aan de huisarmen
uitdelen. Daarvoor zullen die dekens aan de priester en de koster elk
jaar uit die roppacht een paar penningen geven en daarvoor zullen die
priester en koster of door hen beiden de getijden en de mis laten
houden. Datum 26 februari 1539.
=================041====================
Aktennr : 041
Folio :
10-r
Soort akte : verkoop
Datum : 05-05-1539
Wij, Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Denijs zoon wijlen Jacop
Jacops en verkoopt aan Jan zoon wijlen Andries Andriessen, zijn deel in
een heiveld gelegen in de parochie Gemonde inde heerlijkheid van
Boxtel, b.p. het erf van de Karthuizers te Vucht, de gemeijnte van Eelde
(?). De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen
behalve 2 en een halve stuiver als grondchijns uit het hele erf per jaar
aan de hoge rentmeester. Datum 5 mei 1539.
=================042====================
Aktennr : 042
Folio :
10-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 10-05-1539
Wij, Joest Gerits van de Venne en Mathijs Willems van Beeck,
schepenen van Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn
verschenen Aert en Jan, broers en wettige zonen van Ariaen Pels en van
diens vrouw Marieken, verder Herman zoon wijlen Jan Hermans als man
van Lijsbeth dochter van Ariaen Pels, verder Katarina weduwe van
Gijsbert zoon Ariaen Pels met haar voogd, Anna weduwe van Henrick
van den Eijnde dochter van Ariaen Pels met haar voogd en hebben een
deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van hun
ouders, zijnde een huis, erf, hofstad, hopveld etc. gelegen op de Hoge
Poeldonck in de vrijheid van Den Bosch. Nog een huis, tuin, hofstad etc.
met een malder en 4 lopenzaad land genoemd de Oude Ecker, de
voorste en achterste heide en het ploegrecht op de Bleken, een weiland
genoemd de Moesschoot, het land op Heesakker, het hooi in de
Rumelsche beemd en een akker genoemd Sleuwenhoeve, samen

gelegen in de parochie Gestel zoals hun vader dat steeds heeft gebruikt
gehad. (zie ook de deling op folio 67-verso d.d. 4 april 1542, veel ervan
is identiek aan deze deling, maar er zijn verschillen in 1542 moet Jan uit
zijn erfdeel 150 gulden geven aan de andere erfdelen, JT)
Aert zoon Ariaen Pels krijgt een huis, erf, tuin, hofstad met boomgaard
aan de Poeldonck gelegen in Den Bosch, vrij van alle chijnsen en
pachten. Daarvoor zal Aert uit het hopveld in de Poeldonk en het land op
de Poeldonck 75 karolusguldens betalen, elke gulden van 20 stuivers en
nog 50 karolusgulden uit het deel van de Sleuwenhove met het hooi in
de Rumelsche beemd.
Jan zoon wijlen Ariaen Pels krijgt een huis, erf en hofstad met een
malder land gelegen in de parochie Gestel aan de Plack (of Plach?). Nog
krijgt hij de voorste heide, b.p. de Branse heide, de Bransse straete.
Verder krijgt hij het ploegrecht in de Bleken en de weide in het
Moerschot, b.p. Wouter Werner, de akker het Moerscot van Spierincks,
het Moerscot van Wouter Driessens waarvan eerder werd afgedeeld. Uit
dit bezit moet jaarlijks een halve stuiver en 3 moortjens als grondchijns
aan de heer van Herlaer worden betaald, nog het 1/3e deel van een erf
cijns van 2 pond, waarvan een pond aan het St. Barbara-altaar in de St.
Janskerk in Den Bosch en het andere pond aan het grote Begijnhof, nog
een rogpacht zoals men dat nog zal bevinden. Verder moet Jan de delen
van 2 roedes dijk onderhouden, een roede ervan gelegen op de
Herlerscher Dijk van de Hoeijbrugge naar Herlaer, het andere roede
gelegen aan de Cleijn Brugge te Gestel zoals Adriaen Pels tijdens diens
leven heeft gemaakt en onderhouden.
Herman zoon wijlen Jan Hermans als man van Lijsbeth dochter wijlen
Ariaen Pels krijgt een beemd hooiland gelegen in de Rumelsche
Beemden. Nog krijgt hij 50 karolusgulden, elke gulden van 20 stuivers
te betalen door zijn zwager Aerden Pels uit het huis op de Poeldonck in
de vrijheid van Den Bosch en een stuk akkerland in Sloewehove
parochie Gestel, b.p. Willem van Essche, Jan Aben,
welk stuk land Ariaen Pels had gekocht van Jan Kempe. Hieruit zal
Herman jaarlijks een oude grote als grondchijns betalen.
Katarina weduwe van Gijsbert zoon wijlen Ariaen Pels met haar voogd
en haar wettige kinderen krijgen een akker genoemd de Oude Ecker,
gelegen in de paroichie Gestel te Rumel aan de Plack, b.p. de
erfgenamen van Wouter van Beeck, de gemeenschappelijke straat. Nog
krijgt ze de achtsterste heide, b.p. de Branssche heide, de heide van
Dries Wouter Driessen. Nog krijgt ze 15 karolusguldens elk van 20
stuivers uit het gemeenschappelijke nagelaten bezit, nog 11

karolusguldens uit het huis van Aert Pels op de Poeldonk. Nog krijgt ze
een stuk land van 6 lopenzaad gelegen in de parochie Gestel op
Heesecker, b.p. Willem Henrick Rutten, Lenaert Aerts, welk stuk land
Arien Pels had verkregen van Gijsbert Jan Pels en diens medeerfgenamen. Uit dit erfdeel moet ze anderhalve oude grote en een
slipaert (munt, JT) betalen aan de heer van Herlaer en daarvoor krijgt
Katarina een half weiland.
Anna dochter van Ariaen Pels krijgt een hopveld in de vrijheid van Den
Bosch in de Poeldonck, b.p. de gemeenschappelijke weg, Roelof Roelofs.
Nog een stuk land op de Hoge Poeldonck, b.p. Theuwen Poeijenborchs,
Willem Voet. Die 2 stukken land had Ariaen Pels verkregen van Ariaen
Jan Jacop Wuest (?). Uit dit bezit moet jaarlijks een grondchijns van 1
stuiver 1 oort worden betaald aan de hoge rentmeester, nog 1 mud
rogge per jaar in Den Bosch te betalen op het begijnhof, nog een cijns
van 2 pond aan de begijnen in Den Bosch. Nog krijgt Anna 75
karolusgulden elk van 20 stuivers van haar broer Aerden Pels uit het
huis op de Poeldonck.
Verder beloven de delers en hun voogden deze deling altijd gestand te
zullen doen. Als er op enig erfdeel meer lasten zouden drukken, zal
ieder dat voor het 1/5e deel meebetalen. Actum 10 mei 1539.
=================043====================
Aktennr : 043
Folio :
12-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-05-1539
Wij Joest Gerits van de Venne en Mathijs van Beeck schepenen van
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aert en Jan,
broers en wettige kinderen van wijlen Ariaen Pels, Herman zoon wijlen
Jan Hermans als man van Lisbeth dochter van wijlen Ariaen Pels, verder
Katarina weduwe van Gijsbert zoon wijlen Ariaen Pels en Anna weduwe
van Henrick van den Eijnde, dochter van wijlen Ariaen Pels met haar
voogd en verkopen aan Agnes dochter van wijlen Jan Reijners, een stuk
hooiland gelegen op de Dungen in de vrijheid van Den Bosch genoemd
de Grote Beemd, b.p. Aert Willems, Willem Jan Haijwighen. Dat stuk
land had Ariaen Pels eerder gekocht van Roelof Roelofs volgens de
schepenbrief. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen. Datum 10 mei 1539.
=================044====================
Aktennr : 044

Folio :
12-v
Soort akte : uitwinning
Datum : 01-08-1539
Wij Willem Henrick van Griensvenne, Willem Goerts van de Merendonck
en Jan Claessen, schepenen van Gestel verklaren dat voor ons is
verschenen Joest Gerits vande Venne en Joost Janssen van Gemert als
dekens van het O.L. Vrouwegilde in de parochie Gestel en hebben een
stuk akkerland te boek laten stellen, gelegen in de parochie Gestel in de
Herlaersche ecker bij de Santweg eigendom van de erfgenamen van
Zeger Peters, b.p. de erfgenamen van heer Jan van Beex, de
erfgenamen van Dirck Laureijs, de erfgenamen van Henrick die Lepper,
de gemeenschappleijke weg. Ze hebben dat stuk land met vonnis van
de schout en schepenen van Gestel laten uitwinnen en in het openbaar
geveild, vanwege een cijns van 3 pond die 3 jaar onbetaald was
gebleven. Na het uitgaan van de brandende kaars is de koop gegund
aan Henrik Henricka van Weert die de koop daarna weer heeft
overgedragen aan Joest Aerts van de Venne. Datum 1 augustus 1539.
=================045====================
Aktennr : 045
Folio :
12-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-02-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Adolf zoon wijlen Goessen
van Hoenselaer, en verkoopt nu aan Peter Aert Peters met alle brieven
ervan een stuk akker genoemd de Worsel, gelegen in de parochie
Gestel, b.p. de Hoeckstraet, Floris Jan Willems, Aert Wouters, de
gemeijnte, de Aermer heide. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een cijns van 2
Wilhelmus Tuin aan het St. Janskapittel in Den Bosch. Verder moet er
een erfweg worden toegestaan voor het naastgelegen erf van Floris Jan
Willems. Als meerdere zekerheid is deze broef voorzien van het
gemeenschappelijk schepensdomszegel van Gestel. Datum 18 februari
1539. (zie volgende akte voor het recht van vernadering)
=================046====================
Aktennr : 046
Folio :
13-r
Soort akte : afstand recht van vernadering
Datum : 18-02-1539

Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Peter
Jan Willems, doet afstand van het recht van vernadering inzake een stuk
akkerland genoemd de Weirsel gelegen in de parochie Gestel, b.p. Floris
Jan Willems, Aert Wouters tot de ...Heide genoemd aan de Hoeghe Aert.
Willem draagt zijn recht nu met alle schepenbrieven van Den Bosch nu
over aan Peter Aert Peters en Willem belooft de overdracht altijd
gestand te zullen doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve 2
Wilhelmus Tuin aan het kapittel van Den Bosch en overpand te moeten
geven met een weg t.b.v. het erf erlangs eigendom van Floris Jan
Willems. Datum 18 februari 1539. (rest van folio is leeg)
=================047====================
Aktennr : 047
Folio :
14-r
Soort akte : verkoop
Datum : 13-01-1539
Goert Bomers (*)... Aerts, Wouter zoon wijlen Wouter Willem Dircks,
Willem zoon wijlen Dirck de Decker, Peter zoon wijlen Dirck Werner
Werners, Katalijn weduwe van Aert Dirck Werners met haar voogd
verkopen aan Otten Gerit Vilt (er staat Wilt, JT ) een jaarlijkse cijns van
4 rijnsguldens en 7 stuivers en 1 plak, elke gulden van 20 stuivers,
zoals ze vandaag hebben geerfd na de dood van Agnes Dirck Werners.
De verkopers beloven de verkoop altijd gestand te zullen doen en alle
lasten van hun kant af te handelen. Verder hebben Wouter Willem
Dircks en Willem Dirck de Decker en Otten als koper beloofd aan Peter
Dirck Werner Werners voor hun zuster daarin garant te staan. Datum 13
januari 1539, schepenen hierbij waren Henrick van Weert en Joest
Gerits van de Venne. (*) nogal doorgestreept en erboven staat
geschreven als man van Dirck dochter van wijlen Willem Bonarts, maar
onduidelijk is op wie het betrekking heeft.
=================048====================
Aktennr : 048
Folio :
14-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 13-01-1539
Wij Henrick van Weert en Willem Goerts van de Merendonck schepenen
in Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Jan Elias ( of
staat er Claes ?) Janssen, en belooft aan Joest Gerits van de Venne dat
Jan de jaarlijkse pacht van 2 en een half lopen rogge die Joost Gerits
van de Venne jaarlijks betaalt uit de helft van een perceel genoemd de

Crommen ecker .. het erf van het Vrouwengasthuis in Den Bosch
betaalt, zodanig steeds te betalen dat het bezit ban Joest en diens
erfgenamen daarvoor gevrijwaard blijft. Datum 13 januari 1539.
=================049====================
Aktennr : 049
Folio :
14-r
Soort akte : verkoop
Datum : 12-01-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Willem van
Gerwen en verkoopt nu aan Willem zoon wijlen Cornelis Everits van
Mughovel met alle brieven zijn 1/4e deel van een ploegrecht in de
gemeenschappelijke Bleken. De verkoper belooft zijn verkoop altijd
gestand te doen en alle lasten hierin van zijn kant af te handelen,
behalve een half cijnshoen aan de heer van Herlaer op de verplichte
cijndsag. Datum 12 januari 1539.
Voetnoot :
Dit 1/4e ploegrecht overgedragen aan Jan zoon wijlen Simon van Heel
zoals hiervoor beschreven.
=================050====================
Aktennr : 050
Folio :
14-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 12-03-1539
Op 12 maart 1539 heeft Ghijselen weduwe van Laureijs Goert Balcom
van Gielis Willems van Beeck een bedrag van 30 gulden ontvangen, elke
gulden van 20 stuivers. Verder belooft Gielis aan Ghijsel die 23 gulden
te betalen per a.s. Pinksteren en Ghijsel heeft aan Gielis beloofd hem de
schepenbrief te zullen overhandigen. Schepenen hierbij waren Willem
Henricks en Mathijs van Beeck.
=================051====================
Aktennr : 051
Folio :
14-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 12-03-1539
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor hen is verschenen Willem zoon wijlen
Cornelis Everits van Mughovel en verkoopt aan Gijselen weduwe van

Laureijs Goerts een jaarlijkse chijns van 3 gulden, elke gulden van 20
stuivers, steeds te betalen met Pinksteren en voor de eerste keer per
a.s. Pinksteren over een jaar en zo steeds verder, op onderpand van
een huis, tuin, akker etc. gelegen in parochie Gestel, b.p. de
erfgenamen van Lambert Millinck, de gemeenschappelijke straat. De
cijns is aflosbaar met 50 karolusgulden elke gulden van 20 stuivers of
andere gelijkwaardig geld en binnen 2 jaar na haar dood te betalen. De
verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn kant
af te handelen, behalve een pacht van 3 mud rogge per jaar, nog een
cijns van 6 gulden, nog 15 en een halve stuivers als grondchijns, nog 3
gulden. Willem belooft het onderpand in goede staat te houden voor de
cijns van 3 gulden. Datum 12 maart 1539. (de verkoop van de rente
hier te beschouwen als een betalingsbelofte, JT)
=================052====================
Aktennr : 052
Folio :
14-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 12-03-1539
Ghijsele uit de vorige akte verklaart dat Willem deze cijns van 3 gulden
mag aflossen tegen betaling van 50 gulden in gangbaar goed geld.
Actum als boven.
=================053====================
Aktennr : 053
Folio :
15-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 29-03-1539
Wij Willem Henricks en Jan Lodewijk van der Strijpt, schepenen in
Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Jacop zoon
wijlen Aert van Boeninghen, Dingne weduwe van Mercelis van
Houbraken dochter van wijlen Jordaen Gerits van Boeninghen met haar
voogd en verder Hubert zoon wijlen Jan Huben als man van Arelken
dochter van wijlen Joerden Gerits van Boeninghen en hebben een deling
gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van hun oom Laureijs
Gerits van Boeninghen na diens dood.
Jacop en Dingen krijgen een akker en hopveld, samen 7 lopenzaad
groot, gelegen in de parochie Gestel, b.p. de erfgenamen van Aert
Janssen, Daniel Metten, Hubert Janssen. Het hopveld is gelegen aan de
gemeenschappelijke straat, verder b.p. de erfgenamen van Aert
Janssen. Hieruit een jaarcijns van 6 pond te betalen aan de erfgenamen

van Willem van Gerwen, waarvan Jacop 4 pond zal betalen en Dingen 2
pond, nog een pacht van 5 zesters rogge aan Jan van Beeck en diens
zuster, nog een cijns van de helft van 20 pond ouds aan de heren van
de Hemelse poort, nog 1 blank vanwege het door het dorp Gestel
opgenomen geld, nog een philipspenning als grondchijns aan de hoge
rentmeester.
Hubert zoon wijlen Jan Huben krijgt een akker van ca. 4 lopenzaad
gelegen in de parochie Gestel genoemd de Hezele, b.p. de erfgenamen
van Aert Janssen, Willem Marcelis en meer anderen, Jacop en Dingen,
de gemeenschappeijke straat daar genoemd de Braeckstraet. Uit dit
bezit moet Hubert jaarlijks een pacht betalen van 6 zesters rogge aan
de erfgenamen van Jacop Touwer (?). Hubert belooft die pacht zo te
betalen dat Jacob en Dingen daarvoor zijn gevrijwaard.
De delers beloven de deling gestand te doen. Als er meer lasten op
iemands erfdeel drukken dan zullen ze die lasten samen betalen. Datum
29 maart 1539.
=================054====================
Aktennr : 054
Folio :
15-v
Soort akte : verkoop
Datum : 29-03-1539
Op de zelfde dag is voor schepenen verschenen Herbert Jan Huben als
man van Aelken dochter van wijlen Jorden Gerits van Boeninghen en
draagt aan Dingen weduwe van Marcelis Peters van Houbraken, een huis
met brouwhuis, schuur, hofstad en tuin over, gelegen in de parochie van
Gemonde in de heerlijkheid van Herlaer, b.p. Peter de Greve en diens
vrouw Korstine, Jan Everits, Jan van den Hoeck (?), de
gemeenschappelijke straat. Nog een stuk land genoemd de Bregaerts
(?), in de zelfde parochie en heerlijkheid, b.p. Philips Boden, de kinderen
van Henrick de Raet, Henrick van Acht, een waterlaat. Digne belooft op
onderpand van al haar bezit, dat ze de pachten en chijnsen uit het bezit
jaarlijks zo zal betalen dat Herbert daar geen schade door zal lijden
noch zijn erfgenamen en Herbert belooft dit afstanddoen altijd na te
zullen komen. Datum 29 maart 1539.
=================055====================
Aktennr : 055
Folio :
15-v
Soort akte : verkoop
Datum : 29-03-1539

Op de zelfde dag is nog voor schepenen verschenen genoemde Dingen
met haar voogd, weduwe van Marcelis Peters van Houbraken en
verkoopt nu aan Marcelis Henrick die Boese de helft van een akker en
hopveld samen groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in de parochie Gestel. De
akker b.p. de erfgenamen van Aert Janssne, Daniel Metten van de
Straeten (?), Hubert Jan Huben. Het hopveld b.p. de
gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Aert Janssen. De
verkoopster belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen. Uit het bezit moet Marcelis jaarlijks de helft betalen van een
erfpacht van 5 zesters rogge aan Jan van Beeck en diens zuster, een
erfchijns van 1/4e deel van 2 ponden outs aan de heren van de
Hemelsche Poort, de helft van een blank vanwege door het dorp Gestel
geleend geld dat afgelost moet worden, en de helft van ene
philipspenning cijns aan de hoge rentmeester. Datum 29 maart 1539.
=================056====================
Aktennr : 056
Folio :
15-v
Soort akte : verhuur
Datum : 29-03-1539
Nog de zelfde dag voor schepenen heeft Jacop Aerts van Boeninghen
aan Mechteld Henricks die Boese zijn helft van het hiervoor genoemde
stuk land en hopveld verhuurd voor 4 jaar, en wel tegen 20 stuivers per
jaar, te betalen op St. Maartensdag, vrij geld, waarvan de eerste termijn
op a.s. St. Maartensdag is en zo steeds van jaar tot jaar 4 jaar lang. Het
laatste jaar gaat de huur van het hopland in per half maart. Marcelis
moet wel jaarlijks uit het akker- en hopland de pachten en chijnsen
betalen in die 4 jaar zodat Jacop daar geen schade door lijdt, maar
Jacop zal wel alle voorgaande lasten betalen. Hierbij waren aanwezig
Jan en Wouter, zoons van wijlen Peter van de Loo. Datum 29 maart
1539.
=================057====================
Aktennr : 057
Folio :
16-r
Soort akte : verkoop
Datum : 18-02-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Adolf zoon wijlen Goossen
van Hoenselaer, en verkoopt nu aan Peter Aert Peters een stuk
akkerland, genoemd de Worsel, gelegen in de parochie Gestel op de

Hoechstraet, b.p. de gemeenschappelijke straat, de heide daar genoemd
de Armer Heide. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen an alle
lasten van zijn kant af te handelen, behalve een cijns van 2 Wilhelmus
Tuin aan het St. Janskapittel in Den Bosch en er moet overpad worden
verleend aan het erf ernaast, eigendom van Floris Jan Willems. Datum
18 februari 1539.
=================058====================
Aktennr : 058
Folio :
16-r
Soort akte : verkoop
Datum : 18-02-1539
Op de zelfde dag is verschnen Willem zoon Peter Jan Willems en doet
afstand van zijn recht van vernadering inzake het hiervoor vermelde
perceel de Worsel. Hij draagt dat recht nu over aan Peter Aert Peters en
belooft deze overdracht altijd gestand te doen en alle lasten af te
handelen, behalve de 2 Wilhelmus Tuin (geldstuk) aan het St.
Janskapittel en behoudens de plicht om overpad te moeten verlenen aan
het erf van Floris zoon wijlen Jan Willems. Datum 18 februari 1539.
=================059====================
Aktennr : 059
Folio :
16-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-06-1539
Wij Willem Henricks (doorgestreept), Mathijs van Beeck, Henrick van
Weert en Willem Goerts, schepenen in Gestel verklaren dat voor ons is
verschenen Jan Lodewijch van der Strijpt en verkoopt nu samen met
alle brieven aan Aert zoon wijlen Peter Willems een stuk land groot ca. 5
lopenzaad gelegen in de parochie Gemonde in de heerlijkheid van
Herlaer, b.p. Jan Lodewijks, Gijsbert Scoemeker, de erfgenamen van
Marten van Campen, Dirck Marcelis. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 1 juni 1539.
=================060====================
Aktennr : 060
Folio :
16-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-06-1539
Voor schepenen op de zelfde dag is verschenen Aert Peter Willems en
verkoopt een jaarlijkse cijns van 4 pond, steeds op Maria Lichtmisdag te

voldoen en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar
op onderpand van het hiervoor vermelde perceel. (akte is doorgehaald).
In marge : de 4 ponden zijn afgelost aan Jan Loijen door genoemde
Aert.
=================061====================
Aktennr : 061
Folio :
16-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 01-06-1539
Jan Lodewijks van der Strijpt heeft aan Aert beloofd dat die de rente van
4 pond mag aflossen tegen betaling van 25 gulden, elke gulden van 20
stuivers, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.
=================062====================
Aktennr : 062
Folio :
16-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 01-06-1539
Aert Peter Willems heeft aan Jan Lodewijk van der Strijpt een bedrag
van 40 gulden beloofd, elke gulden van 20 stuivers of in ander goed
gangbaar geld per a.s. Maria Lichtmisdag. Datum als boven, getuigen
Willem Henricks en Mathijs van Beeck als schepenen.
=================063====================
Aktennr : 063
Folio :
16-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-09-1539
Wij, Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Mechteld dochter wijlen
Andries van der Strijpt met haar voogd en nog Andries zoon wijlen Peter
Coecks, en verkopen nu aan Herman zoon wijlen Jan Henricks een
zesterzaad akkerland gelegen te Rumel genoemd de Loeckaert in de
parochie Gestel, b.p. Melis Maes, het erf van het O.L. Vrouwealtaar te
Gestel, Andries Wouter Andriessen. De verkopers beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten van hun kant hierin af te handelen.
Datum 1 september 1539.
=================064====================
Aktennr : 064

Folio :
17-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-09-1539
Wij, Willem Henricks en Jan Loeijen, schepenen in Gestel bij Herlaer,
verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Peter Gelavimans
en verkoopt hierbij aan Willem Cornelis van Mughovel, een half recht
(=ploegrecht, JT) in de gemeijnte die Bleken in de parochie Gestel. De
verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten hierin af te
handelen behalve 4 cijnshoenderen per jaar aan de heer van Herlaer op
St. Michielsdag. Datum 10 september 1539.
=================065====================
Aktennr : 065
Folio :
17-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 10-09-1539
Willem Cornelis uit vorige akte belooft voor schepenen de 4
cijnshoenderen zo te betalen dat de verkoper daar geen nadeel van
ondervindt. Actum als boven.
=================066====================
Aktennr : 066
Folio :
17-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 19-09-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen te Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Willem, Mathijs, Gielen
en Henrick, broers, verder Aert Eijmert Lamberts als man van Marie,
Henrick Jacop Kettelars als man van Aleijt, Goort Cornelis die Smidt als
man van Margriet en Anna met haar voogd, zijnde allen wettige
kinderen van wijlen Willem van Beeck en diens vrouw Geertruit en
hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun
ouders hebben geerfd.
Willem Willems van Beeck krijgt een stuk land, gelegen in de parochie
Gestel genoemd die Spoeijt, b.p. die Spoeijtsgrave, het land van de
kerk. Willem van Asten, de gemeenschappelijke straat. Hieruit aan de
kapel van Rumel 2 ponden per jaar te betalen. Nog krijgt hij een
zesterzaad land gelegen aan de Kant, b.p. joffrouw Coenen, de H. Geest
van Den Bosch, Gijsbrecht Jan Hermans (?), de Beeckgrave. Nog krijgt
hij een zesterzaad land in de parochie Gestel op Heesekkers, b.p. Willem

Henricks, de erfgenamen van Jan Peter Gelavimans, Aert van Beeck, de
gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk beemd met de houtopstand gelegen in
de parochie Ostaden (?) in de Gastelsche Bossche, b.p. de H. Geest van
Den Bosch, de zusters van Orthen en meer anderen, Jan Claessen, de
Dommel.
Mathijs zoon Willem van Beeck krijgt twee heivelden gelegen in de
parochie Gestel genoemd de .... Streep of ....., b.p. Goert Cornelis en
Henrick Willems, de gemeijnte, de gemeenschappelijke straat.
Henrick zoon Willem van Beeck krijgt het huis, erf, hooi- en hopland
gelegen in de parcoghie Gestel genoemd het Brekeler, b.p. Mechteld
Andries van der Strijpt en haar neef Dries, de gemeenschappelijke weg,
Claes Janssen, met de pachten die daar uit gaan. Nog krijgt hij een
weiland in de zelfde parochie, genoemd dat Moerschot, b.p. Goort
Cornelis, de erfgenamen van Henrick Spierincks, Mathijs van Beeck, de
erfgenamen van Jan Peter Gelavimans.
Aert Eijmbert Lamberts als man van Marie dochter wijlen Willem van
Beeck krijgt een stuk akkerland, gelegen in de parochie Gestel,
genoemd Heseler, groot ca. 9 lopenzaad, b.p. Goert van de Merendonck,
Claes Janssen, Goert Cornelis, de gemeenschappelijke weg. Hieruit
jaarlijks een pacht van 3 zesters rogge te betalen en in Den Bosch te
leveren. Nog krijgt hij een beemd genoemd de Deelen (?)beemd,
gelegen in de parochie Gestel in het Gastelsche Bosch, b.p. de
erfgenamen van Lambert Millincks, Jan Claes Janssen, de gemeijnte
genoemd die Bleken dat men van de heer van Keerbergen te leen
houdt.
Henrick Jacop Ketteler als man van Aleijt, krijgt een hooibeemd
genoemd de Ossenkamp, gelegen in het Bosch Broek, b.p. de zusters
van Boxtel en joffrouw van Campen, Henrick Henrick Gielis, Henrick van
den Hovel. Hieruit jaarlijks een halve braspenning te betalen aan de
heer van Herlaer.
Goort Cornelis de Smit als man van Margriet dochter Willem van Beeck
krijgt een erf en hofstad met hopland en een stuk weide gelegen in de
parochie Gestel, genoemd de Borchakker, b.p. Mathijs van Beeck, de
erfgenamen van Jan Peter Gelavimans, Henrick Willems, ...., de
gemeenschappelijke straat. Hieruit moet Goert Cornelis een erfelijke
cijns betalen van 4 pond aan de erfgenamen van vrouwe Back, nog 9 en
een halve .... aan de heer van Herlaer als grondchijns, nog de bijdrage
voor het door het dorp Gestel opgenomen geld dat met de inwoners
moet worden afgelost. Nog krijgt hij een lopenzaad akkerland gelegen

op Hoesekker (?) in de parochie Gestel, b.p. de weduwe van meester
Raessen, het O.L. Vrouweland te Gestel, de erfgenamen van Wouter van
Beeck. Nog krijgt hij een houtopstand gelegen in de Braeckstraet in de
parochie Gestel, b.p. Michiel Ogens, de gemeenschappelijke straat.
Anna dochter van Willem van Beeck krijgt een akker genoemd de Stert,
gelegen in parochie Gestel groot ca. 1 malder, b.p. Denijs Aerts, de
weduwe van meester Raessen, Rutger Geerlincks, de erfgenamen van
Goert van der Merendonck en meer anderen, de gemeenschappelijke
straat. Hieruit jaarlijks een pacht van 1 mud rogge te betalen en in Den
Bosch te leveren. Nog krijgt ze een pacht van 1 malder rogge te
ontvangen van Willem Henricks van Griensven de oude. Nog krijgt ze
een pacht van 1 malder rogge van Willem Gheefven (=van Asten, JT) uit
diens bezit. Nog krijgt ze een weiland gelegen in het Woud, in de
gemeente Schijndel, b.p. de erfgenamen van Goert van der
Merendonck, Mechteld dochter van Jan Rutten, de erfgenamen van
Claes Rutten.
De delers beloven deze deling gestand te zullen doen en men doet over
en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel. Ieder zal de
pachten en cijnsen op het eigen erfdeel zo betalen dat de erfdelen van
de anderen ervoor gevrijwaard zijn. Als er op iemands erfdeel meer
lasten komen dan nu bekend is dan zullen ze die samen betalen. Datum
19 september 1539.
=================067====================
Aktennr : 067
Folio :
18-r
Soort akte : verkoop
Datum : 19-09-1539
Henrick zoon wijlen Jacop Kettelaars draagt aan Aert Eijmbert Lamberts
zijn achtste deel van het Blekenrecht (=weiderecht, JT) over met de
grondchijns daaruit.
En Gielis zoon Willem van Beeck draagt aan Goert Cornelis zijn 1/8ste
deel over van de Bleken met de grondchijns. Datum 19 september
1539, getuige was Willem Henrick van Weert.
=================068====================
Aktennr : 068
Folio :
18-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 10-09-1539

Wij Willem Henricks en Jan Loijen van Strijpt, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Dingen dochter Joerden
van Boeninghen, weduwe van Marcelis Peters, en doet afstand van haar
recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland groot ca. een
zesterzaad gelegen in de parochie van Gemonde in de heerlijkheid van
Herlaer, b.p. Jan Seijkens (?), het erf van het altaar van St. Kataraina in
de kerk van Gestel, een waterlaat. (er wordt niet vermeld voor wie ze
afstand doet, maar dat blijkt nu hierna, JT). Gerit, Margriet en Kersteijn
haar wettige kinderen verwekt bij genoemde Marcelis, beloven alle
lasten af te handelen. Datum 10 september 1539. (normaal gesproken
zou de weduwe zelf alle lasten van haar kant afhandelen, dus de
redaktie van de akte laat wat te wensen over, zie ook de volgende akte,
JT)
=================069====================
Aktennr : 069
Folio :
18-v
Soort akte : verkoop
Datum : 10-09-1539
Wij Willem Henricks en Jan Loeijen van der Strijpt, verklaren dat voor
ons is verschenen Peter zoon wijlen Marcelis Peters en zijn zuster
Margriet met haar voogd en verkopen nu aan Andries Willem
Marcelissen, een zesterzaad land, gelegen in de parochie Gemonde in de
heerlijkheid van Herlaer, b.p. Jan Suijskens (Seijkens?), het erf van het
altaar van St. Katharina in de kerk van Gestel, een waterlaat, waarvoor
hun moeder Dingen afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft
gedaan. De verkoop is voor een erfcijns van 3 pond per jaar, steeds te
betalen op O.L. Geboortedag. De verkopers beloven alle lasten af te
handelen. Verder beloven ze voor hun broer Gerit en hun zuster
Korstina die als ze meerderjarig zijn hen later alsnog deze verkoop te
laten goedkeuren. Andries belooft de jaarlijkse cijns van 3 pond te zullen
betalen. Datum 10 september 1539.
=================070====================
Aktennr : 070
Folio :
18-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 10-09-1539
Voor schepenen is verschenen Andries Willem Marcelis uit de vorige akte
en verklaart dat inzake de cijns van 3 pond per jaar op Maria
Geboortedag op onderpand van het akkerland in Gemonde, dat ze dat

onderpand altijd mogen aflossen met 18 karolusguldens, elke gulden
van 20 stuivers, mits ze een half jaar vooraf opzeggen. Daarna zal hij
het land weer aan de 4 kinderen overdragen zoals hij het heeft
aanvaard. Datum 10 september 1539. (in de akte staat dat Andries
toestaat de kinderen de cijns te laten lossen, maar dat is onjuist, het
onderpand kan worden afgelost, Andries betaalt immers de cijns van 3
pond, totdat de kinderen besluiten hun land af te lossen, JT)
=================071====================
Aktennr : 071
Folio :
19-r
Soort akte : verkoop
Datum : 11-11-1539
Wij Henrick van Weert en Jan Lodewijk van der Strijpt, schepenen in
Geestel bij Herlaer, verklaren dat Mechteld dochter van Jan Huben,
weduwe van Gerit Henricks, op grond van het testament van wijlen haar
wettige man, waarbij hij haar de bevoegdheid heeft gegeven om het
erfelijk bezit van hen te mogen verkopen of haar eigen
wil mee te doen, hier is gekomen met Jan Thomas Janssen als man van
Henrieken, wettige dochter van wijlen Gerit en Mechteld, verder Gerit
Gerit Henricks, als voogd over Goessen zijn wettige zoon door hem
verwekt bij zijn wettige vrouw Anna, dochter van wijlen Gerit en
Mechteld, en nog haar oudste dochter Katarina met haar voogd, ook
dochter van wijlen genoemde Gerit en Mechteld, en verkopen nu aan
Mechtelds zoon Lenaert Gerit Henricks een huis, erf, hofstad, etc. met
het huisje en de boomgaard met houtopstand etc. gelegen in de
parochie Gemonde, groot ca. 4 lopenzaad, b.p. de Gemondse straat, Jan
Lodewjk van der Strijpt, Peter Jan Huben. De verkoopster belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten van haar kant af te handelen,
behalve een pacht van 1 malder rogge per jaar aan de weduwe van Jan
van Berkel, nog een pacht van 1 zester erogge aan de kerk van
Gemonde, nog een erfchijns van 2 pond aan het gasthuis in de
Verwerstraat en de door het dorp Gestel geleende gelden die samen met
de inwoners moeten worden afgelost, nog een jaarrente van 3
karolusgulden en 5 stuivers, elke gulden van 20 stuivers steeds per half
mei aan Mechteld weduwe van Gerit Henricks, zolang Mechteld zal
leven. Opgemaakt op St. Maartensdag 11 november 1539.
=================072====================
Aktennr : 072
Folio :
19-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 11-11-1539

Lenaert Gerit Henricks uit de vorige akte is hier voor schepenen
verschenen en verkoopt de rente van 3 karolusguldens en 5 stuivers
steeds per half mei te betalen, waarvan de eerste termijn per a.s. half
mei over een jaar, en zo steeds verder, aan Mechteld weduwe van Gerit
Henricks zijnde zijn moeder, zolang ze zal leven, op onderpand van het
huis, erf etc. van 4 lopenzaad zoals in de vorige akte is omschreven.
Datum op St. Maartensdag 11 november 1539. (Bedoeld is zeer
waarschijnlijk dat hij deze lijfrente die hij zelf aan de weduwe moet
betalen uit zijn aangekocht bezit, in een keer aan de weduwe heeft
afgelost, anders begrijp ik het verhaal niet meer, JT)
=================073====================
Aktennr : 073
Folio :
19-r
Soort akte : lijfrente
Datum : 11-11-1539
Nog belooft Lenaert uit de vorige akte zijn moeder Mechteld het kleine
huisje met de moestuin te laten gebruiken zolang ze leeft. Verder mag
ze alle jaar een hofje (tuintje) gebruiken dat Lenart nu gebruikt en ook
de halve boomgaard. Nog belooft Lenaert haar elk jaar 7 stuivers te
betalen voor honderd bussels rijshout en hij zal de pachten etc. op het
bezit zelf zo betalen dat zijn moeder daar geen last van ondervindt.
Actum als boven.
=================074====================
Aktennr : 074
Folio :
19-v
Soort akte : kwitantie
Datum : 16-11-1539
Jan Janssen van Roeij belooft Jan Peter Gelavimans en diens vrouw dat
hij in de toekomst nimmer meer iets zal eisen te Weijek (?) en geeft
hem kwijting voor alle toezeggingen die hij heeft gedaan. Datum 16
november 1539.
Voetnoot :
.... Peter Peters van den Broeck.
=================075====================
Aktennr : 075
Folio :
19-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 11-11-1539

Nog belooft Lenaert Gerit Michiels voor schepenen op onderpand van al
zijn bezit aan Mechteld weduwe van Gerit Henricks zijnde zijn wettige
moeder een bedrag van 63 karolusguldens of zoveel als ze van doen zal
hebben voor de ´beterschp¨ van haar huis en erf dat zij met haar
andere kinderen aan hem heeft overgedragen. Wat er van die 63 gulden
na haar dood overblijft zal door de andere kinderen zal worden
verdeeld. Datum op St. Maartensdag 11 november 1539.
=================076====================
Aktennr : 076
Folio :
19-v
Soort akte : getuigenverklaring
Datum : 05-11-1539
Boven de akte :
De volgende brief is gemaakt voor datum van de bovenvermelde brief.
Wij, Willem Henricks van Weert, Willem Gerits van de Merendonck,
Mathijs van Beeck en Jan Claessen, schepenen te Gestel bij Herlaer,
verklaren dat in de gebannnen vierschaar Paridaan van Bladel, Jan Elias
en Jan Peter Everits als gedaagden zijn verschenen en hebben onder
ede voor schout en schepenen verklaard dat ze erbij aanwezig waren
ten huize van Laureijs Gerits van de Venne die daar ziek was, maar wel
in het bezit van zijn verstandelijke vermogens en dat ook zijn broer
Joest daarbij aanwezig was die hem toen vroeg in aanwezigheid van ons
allen en toen zei : *Broer, geef aan ons enige van de molenpachten te
Herlaer*. Daarop antwoordde Laureijs *Broer wij zijn de heren van de
molens niets schuldig, zou ons recht geschieden, dan zouden ons geld
toekomen*. Joest getuigt onder ede dat aan hem werd toegezegd door
heer Ricalt van Merode, heer te Petershem, Herlaer etc. vóór de brand
van de watermolens te Herlaer, dat hij Joest 50 gulden in mindering zou
brengen voor de schade die Joest en de zijnen had geleden op de eerste
termijn van diens pacht, maar dat is niet gebeurd. Verder verklaart
Joest onder ede dat Gerit die Moelder zijnde de vader van Joest, toen hij
een andere keer op de molens is gekomen dan 40 gulden voor zijn
borgen had gegegeven, welk bedrag Marten van Campen van hem had
ontvangen, maar nooit aan hem in mindering is gebracht. Datum 5
november 1539.
=================077====================
Aktennr : 077
Folio :
19-v
Soort akte : verkoop

Datum : 17-11-1539
Wij, Willem Goerts en Joest Gerits van de Venne, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Peter zoon wijlen Zeger Peters als
man van Mechteld dochter van wijlen Peter Everits met ook genoemde
Mechteld zelf en verkopen aan Ariaen zoon wijlen Gijsbert de Wolf, het
bezit en goederen die ze hebben geerfd na de dood van Goessen Everits
of van diens vrouw. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen.
Datum 17 november 1539.
=================078====================
Aktennr : 078
Folio :
19-v
Soort akte : verkoop
Datum : 17-11-1539
Voor schepenen op de zelfde dag is verschenen deze Ariaen Gijsbert de
Wolf en draagt dit bezit uit de vorige akte weer over aan Mechteld
dochter van Peter Everits als echtgenote van Peter Zegers en Ariaen
belooft alle lasten af te handelen.
=================079====================
Aktennr : 079
Folio :
20-r
Soort akte : kwitantie
Datum : 09-12-1539
Wij, Henrick van Weert en Jan Lodeweijk Verstrijpt, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Mathijs Everits
en doet afstand inzake het erf en bezit waarin Everit en zijn wettige
dochter rechten in mochten hebben en verklaart daarvoor vergoed te
zijn door de erfgenamen van Goort Everits (?). Willem verklaart dit
afstanddoen altijd na te zullen komen. Datum 9 december 1539.
=================080====================
Aktennr : 080
Folio :
20-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-12-1539
Wij, Henrick van Weert en Jan Lodewijk van der Strijpt, schepenen in
Gestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan zoon wijlen Peter
Everits en diens wettige zuster Mechteld met als haar voogd Gielis zoon
Peter Moeldemans als man van Arieken dochter van wijlen Laureijs

Everits, verder Jan zoon wijlen Henrick Everits en diens broer Everit,
Gielis zoon Peter Moeldemans als man van Arieken dochter van wijlen
Laureijs Everits, Everaert zoon wijlen Jan Everits, Jenneken weduwe van
Joest van Weert dochter van wijlen Jan Everits, verder Katarina weduwe
van Goert die Luwe dochter van Jan Everits, Anna en Agnes met hun
voogden en ook Everit en diens zuster Anna als gemachtigden voor
Hubert Stanssens als man van Digna dochter van Jan Everits en
Willemke weduwe van Ariaen Schellekens met haar voogd zijnde zelf
dochter van Jan Everits en verkopen nu met alle brieven ervan aan
Geerinck zoon Rutger van Griensvenne, een huis, erf, tuin met
houtopstand etc. gelegen in de parochie Gemonde in de heerlijkheid van
Herlaer, b.p. de gemeenschappelijke straat, Jan van Raveschot, Henrick
Gerits. Nog een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad gelegen in de
parochie van Gemonde, heerlijkheid van Herlaer, b.p. Henrick Gerits,
het erf van de Woeste Hoeve, de erfgenamen van Marten van Campen,
Jan van Raveschot, welk bezit eerder van Goessen Everits was.De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten hierin van
hun kant af te handelen, behalve een pacht van een zester rogge aan de
H.Geest te Gemonde, nog 4 cijnshoenderen en een oude stoter als
grondchijns aan de heer van Herlaer, nog 6 stuivers een oort meer of
minder vanwege door het dorp Gestel opgenomen geld dat samen met
de inwoners moet worden afgelost. Verder zal de koper een weg hebben
om op de akker te kunnen komen en daarvoor moet hij een
´einde´onderhouden (soort uitgangspoort, JT). Datum 10 december
1539.
=================081====================
Aktennr : 081
Folio :
20-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 10-12-1539
Geerink zoon Rutger van Griensvenne belooft op onderpand van al zijn
bezit aan de erfgenamen van Goessen Everits een bedrag van 35
karolusgulden te zullen betalen, per a.s. Vastenavond, elke gulden
tegen 20 stuivers en ook de zelfde erfgenamen met St. Jansdag erna 65
karolusguldens. Datum 10 december 1539.
=================082====================
Aktennr : 082
Folio :
20-v
Soort akte : verkoop
Datum : 10-12-1539

Wij Henrick van Weert en Jan Loeijen Verstrijpt, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons zijn verschenen de erfgenamen van Goessen
Everits en verkopen nu aan Henrick Daniel Henricks een stuk land
genoemd dat Horsken gelegen in de parochie van Gemonde, heerlijkheid
van Herlaer, b.p. Roelof Eijmberts, Eijmbert van den Noeteler, Henrick
Daniels, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten hierin van hun kant af te
handelen, behalve een erfelijke cijns van 12 en een halve plak aan de
vicaris van Gestel. Datum 10 december 1539.
=================083====================
Aktennr : 083
Folio :
20-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 10-12-1539
Henrick Daniel Henricks uit de vorige akte belooft op onderpand van al
zijn bezit aan de erfgenamen van Goessen Everits die 26 karolusguldens
te betalen (er staat die de helft van 26 gulden te betalen maar dat is
onjuist, er wordt op 2 verschillende dagen betaald elk voor de helft, JT),
elke gulden tegen 20 stuivers, waarvan de helft per a.s. Vastenavond en
de andere helft per St. Jansdag erna. Datum 10 december 1539.
=================084====================
Aktennr : 084
Folio :
20-v
Soort akte : kwitantie
Datum : 18-02-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Dirck
de Decker en Peter zoon wijlen Simon van Heel en verklaren dat Ariaen
Henrick Spierincks voor het 1/3e deel van 2/7e deel van een cijns van
21 rijnsgulden en 17 stuivers of de waarde in ander geld, voor dat deel
van die cijns te zijn afgelost, welke gehele cijns Henrick Spierincks de
oude en diens kinderen eerder had beloofd op onderpand van zijn huis
erf etc. gelegen op de Dungen in de vrijheid van Den Bosch, ter plaatse
genoemd op de Liesche (?) straat, volgens de schepenbrief van Den
Bosch. Ze beloven niets meer van Ariaen te zullen vorderen en geven
hen volledig kwijting. Genoemde Willem handelt daarbij ook voor zijn
broer Dirck die in het buitenland is en genoemde Peter belooft ook voor
zijn kinderen kwijting te geven. De akte is voorzien van het
schependomszegel van Gestel. Datum 18 februari 1539.

=================085====================
Aktennr : 085
Folio :
21-r
Soort akte : onafgemaakte akte
Datum : 00-00-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen te Gestel
verklaren dat Dirck zoon Gerit Michiels, een huis, tuin etc. samen groot
ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in Gestel ter plaatse Thede.. (akte is
doorgestreept en niet afgemaakt, JT)
=================086====================
Aktennr : 086
Folio :
21-r
Soort akte : verkoop
Datum : 18-02-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor hen zijn verschenen Willem zoon wijlen Dirck
de Decker en Peter zoon wijlen Simon van Heel en verkopen nu aan
Willem zoon wijlen Cornelis van Mughovel met alle brieven ervan het
2/4e deel van 2/7e deel van een cijns van 21 rijnsgulden en 17 stuivers
of de waarde in ander geld, welke chijns Henrick Spierincks de oude en
diens kinderen eerder betaalde aan Dirck Werners, op onderpand van
zijn huis erf etc. gelegen op de Dungen in de vrijheid van Den Bosch. De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin van
hun kant af te handelen. Wij als schepenen hebben deze akte voorzien
van het schependomszegel. Datum 18 februari 1539.
=================087====================
Aktennr : 087
Folio :
21-r
Soort akte : verkoop
Datum : 14-04-1540
De genoemde cijns van de 2 delen van de 2/7e delen uit de vorige akte
heeft Willem Cornelis van Mughovel met de schepenbrief in
aanwezigheid van de schepenen Willem Henricks en Henrick van Weert
overgedragen aan Jacob zoon wijlen Peter Colen. De verkoper belooft
alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 14 april 1540. (let
op de dateringen van de laatste twee aktes, JT)
=================088====================
Aktennr : 088

Folio :
21-v
Soort akte : verkoop
Datum : 28-02-1539
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Luijtgaert dochter van
wijlen Goert Claessen en verkoopt nu met haar voogd met alle brieven
ervan aan Willem Cornelis van Mughovel een huis, met een klein ander
huisje met hofstad, tuin en akkerland, gelegen in de parochie Gestel in
herdgang Thede, b.p. de erfgenamen van Jan van Bruijheze, Willem
Cornelis van Mughovel, de gemeenschapopelijke straat, het erf van de
erfgenamen van Lambert Millinck genoemd het Duysbroeck. De
verkoopster belooft de verkoop altijd gestand te zullen doen en alle
lasten af ta handelen, behalve 2 en een half chijnshoen aan de heer van
Herlaer, nog 2 stuivers een oort aan het altaar van O.L. Vrouw in de
kerk van Gestel, nog een chijns van 8 ponden aan Hilleke dochter van
Mercelis Henrick Sterleijs(?) die aflosbaar is met 6 karolusgulden. Nog
moet de koper het 1/3e deel onderhouden van een roede dijk op de
Herlerscher dijk over de Hoeijbrugge met de erfgenamen van Jan van
Breeheeze. Datum 28 februari 1539.
=================089====================
Aktennr : 089
Folio :
21-v
Soort akte : verkoop
Datum : 28-02-1539
Op de zelfde dag is verschenen Willem Cornelis van Mughovel en draagt
dit huis etc. uit de vorige akte weer over aan Willem zoon wijlen Dirck
de Decker. De verkoper belooft alle lasten af te handelen.
=================090====================
Aktennr : 090
Folio :
22-r
Soort akte : onafgemaakte akte
Datum : 00-00-1539
22-r)
Wij Henrick van Weert en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Peter Gijsbert Michiels van
der Aa en diens vrouw Jenneken (akte is doorgehaald en niet
afgemaakt, zie volgende akte, JT))
=================091====================

Aktennr : 091
Folio :
22-r
Soort akte : verkoop
Datum : 22-12-1539
Wij Henrick van Weert en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor hen is verschenen Elisabeth Claessen
weduwe van Gijsbert Michiels van der Aa, verder Peter zoon wijlen
Gijsbert Michiels van der Aa en diens zuster Jenneken en verkopen nu
met alle brieven ervan aan Gerit Aert Henricks een huis met erf en
akkerland, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in de parochie van Gestel ter
plaatse genoemd Thede, b.p. de erfgenamen van Lambert Millinck, de
gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Jan Coelbaerts
(Coelaerts ?). De verkopers beloven de verkoop gestand te zullen doen
en alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve een cijns van
2 en een halve lopen rogge aan de heer deken (?) van de kerk te Gestel.
Datum 22 december 1539.
=================092====================
Aktennr : 092
Folio :
22-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 22-12-1539
Gerit Aert Henricks uit de vorige akte belooft dat hij meester Jacob van
Deventer zo zal betalen dat Elsken weduwe van Gijsbert Michiels van
der Aa, haar zoon Peter en haar dochter Jenneken daar geen schade
door zullen lijden over dit huis, erf etc. Actum als boven.
=================093====================
Aktennr : 093
Folio :
23-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 09-11-1540
Deling tussen de 3 wettige kinderen van Daniel Daniels en zijn vrouw
Jenneken dochter van Aert van Wiel.
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons zijn verschenen Daniel, Aert en Jan,
broers en kinderen van Daniel Daniel Henricks en willen een deling
maken van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd.
Jan Daniels nog minderjarig zijnde met zijn voogd Joest Daniels krijgt

het huis, schuur, schop, eesthuis met het beemdje en hopland gelegen
in de parochie Gemonde genoemd op de Carte, b.p. de
gemeenschappelijke straat, Jan van Raveschot, de kerk van Gemonde.
Nog krijgt hij een slijk (krap) zesterzaad akkerland in de zelfde parochie
en jurisdictie van Boxtel, b.p. Katarina weduwe van Goert van der
Stappen, Evert Aerts, Marten Aleijten. Nog krijgt hij 2 stukken akkerland
waardoor een wagenweg loopt, in de zelfde parochie en jurisdictie van
Boxtel, b.p. Marten Aleijten met meer anderen, heer Goert Stevens, Jan
van den Gasthuijs, Claes Verspanck met meer anderen. Nog krijgt hij
een akker genoemd de Hovelstraet groot ca. 6 lopenzaad gelegen in de
parochie Gemonde jurisdictie van Gestel b.p. .... Hoerren (?)met meer
anderen, de gemeenschappelijk weg daar, Dirck Gijsberts. Nog een
weiland met ene hopveld gelegen in de parochie van Schijndel genoemd
de Stochoeve, b.p.de erfgenamen van Marten van Campen, de
erfgenamen van Lodewijk Willems, de gemeenschappelijke straat, Jan
van den Oetelaer. Nog een stuk weiland gelegen in de parochie
Gemonde in de jurisdictie van Schijndel, b.p. Goert Theuwens, de
weduwe van Jan van Berkel, Katarina Goerts, de gemeenschappelijke
straat. Nog krijgt hij een akker aan de Hoeijbrugge gelegen in de
parochie van Gemonde, jurisdictie van Boxtel, b.p. het erf van het
gasthuis in Den Bosch, de erfgenamen van Wouter van de Berselaer,
Henrick Gerits, de weg daar. Nog krijgt hij een pacht van 4 lopen rogge
te ontvangen van de erfgenamen van Jan Everits, nog een pacht van 6
lopen rogge te Hilvarenbeek dat wordt betaald door Peter Adriaens die
in de stenen kamer woont te Beeck. Uit dit erfdeel en huis jaarlijks een
pacht van 1 mud rogge te betalen aan de twee dochters van Goert
Strijck. Nog een pacht van 1 malder rogge aan Claes Spieker of aan
diens broer, nog een pacht van 1 mud rogge aan Jacop Meeus, nog een
erfchijns van 6 pond aan de erfgenamen van Rut Geerincks, nog een
erfchijns van 4 stuivers aan het kapittel van Boxtel als grondchijns, nog
4 stuivers als grondchijns aan de hoge rentmeester in Gestel te betalen,
nog jaarlijks 1 stuiver 1 oort aan de heer van Herlaer te betalen in
Gemonde op de Calander, nog 2 stuivers 3 oort aan de hoge
rentmeester te Gestel, verder nog de bijdrage vanwege door het dorp
Gestel geleend geld dat met de inwoners moet worden afgelost.
Genoemde Daniel Daniels krijgt een erfelijke chijns van 10 en een halve
rijnsgulden elke gulden van 20 stuivers uit een cijns van 16 rijnsgulden
die jaarlijks wordt betaald door Michiel Willem Gielen die in de parochie
Diessen woont, ter plaatse genoemd Baesschot. Uit die cijns van 10 en
een halve gulden moet Daniel jaarlijks aan Marieke natuurlijke dochter
van Aert daniels 1 gulden betalen van 20 stuivers, als gift aan haar
vermaakt volgens het testament ervan. Daniel mag die rente van 1
gulden niet eerder aflossen dan wanneer de erfelijke rente van 16

gulden wordt afgelost.
Aert Daniel Daniels krijgt een erfelijke rente van 5 en een halve
rijnsgulden elke gulden van 20 stuivers uit de vermelde rente van 16
gulden zoals hiervoor in het erfdeel van zijn broer Daniel, welke rente
jaarlijks wordt betaald door Michiel Willem Gielen in de parochie van
Diessen. Nog krijgt hij een erfpacht van 14 lopen rogge die men
ontvangt te Hilvarenbeek en wordt betaald door Lenaert Raessen of
zoals die wordt genoemd.
Als er eventueel meer lasten op iemnds erfdeel drukken dan zullen ze
dat samen betalen, ieder voor diens kindsdeel. Men belooft de deling
gestand te doen. Datum 9 november 1540.
=================094====================
Aktennr : 094
Folio :
24-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 26-11-1540
Deling tussen Jan en Geerinck, broers en Heijlken hun zuster, wettige
kinderen van Rutger Geerincks van Griensvenne en diens vrouw Marie
dochter van wijlen Gerit van Beeck d.d. 26 november 1540.
Wij, Willem Henricks van Griensvenne en Jan Lodewijk Verstrijpt,
schepenen te Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons zijn verschenen
Jan, Geerinck en Heijlken, broers en zuster en hebben een deling
gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben
geerfd.
Genoemde Jan krijgt een akker met een hopveld en houtopstand
gelegen op Berseler in de parochie van Gemonde in de jurisdictie van
Roeij, b.p. de gemeenschappelijke straat, zijn zuster Heijlken, Dirck van
den Hovel, alles zoals is afgepaald, los en vrij van lasten. Nog krijgt hij
een jaarlijkse chijns van 2 karolusgulden en 5 stuivers die wordt betaald
door Gerit Wouters van Beeck, aflosbaar met 41 karolusguldens van elk
20 stuivers volgens de aflossingsbrief.
Geerinck Rutgers krijgt een beemd gelegen in de parochie Gestel op de
scheiding van Gestel en Boxtel genoemd de Wordel, b.p. Henrick
Scellekens, Joest van Ameringen of diens erfgenamen, de Dommel, Jan
van der Loe met meer anderen. Van deze beemd heeft Jan Suijskens of
iemand anders circa een tiende deel zoals is afgepaald of zoals de
brieven uitwijzen. Nog heeft Dirck vande Hovel een deel van deze

beemd volgens de brieven, welk deel aflosbaar is. Als er meer van de
beemd afgelost kan worden, zal men dat aan Geerinck vergoeden met
het geld van de aflossing. Verder moeten Jan en zijn zuster Heijlken
samen een karolusgulen eens betalen, verder is het besit los en vrij van
lasten. Nog krijgt Geerinck een heiveld en houtopstand op het Berseler
in de parochie van Gemonde, b.p. de gemeenschappelijke straat,
Katarina weduwe van Goert Ruelens met meer anderen. Nog krijgt
Geerinck een heiveld gelegen op ´t Hollere in de parochie van Gemonde,
heerlijkheid van Schijndel, b.p. de karthuizers van Vucht en meer
anderen, Daniel Daniels en meer anderen, de gemeenschappelijeks
straat, de H. Geest van Den Bosch. Uit dit heiveld jaarlijks 2 oude grote
te betalen aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag te Gestel.
Genoemde Heijlken krijgt een huis, erf, hofstad en houtwas zoals is
afgepaald, gelegen in de parochie Gemonde, b.p. de erfgenamen van
heer Rutger van Griensvenne, priester en meer anderen, Jan Hans
bunders (?), de gemeenschappelijke straat, Jan Stevens. Uit dit erfdeel
jaarlijks 7 stuivers te betalen aan de heer van boxtel als grondchijns op
St. Maartensdag. Nog een cijns van 7 pond aan Jan Franssen
(Stanssen?) in Den Bosch. Nog krijgt Heijlken een erfpacht van 1 malder
rogge.... erfpacht van het zesde deel van een mud rogge dat wordt
betaald te Rooij en in Den Bosch te betalen door Jan Janssen. Nog krijgt
ze het 1/6e deel van een pacht van 1 mud rogge aflosbaar met 40
gulden en het 1/6e deel al naar gelang daarin. Verder is voorwaarde dat
Jan Rutgers ´rechttoe´ tot de waterlaat tussen zijn erf en dat van
Heijlken mag ´weijen´. (vee mag laten grazen, JT).
Als er op iemands erfdeel meer lasten drukken dan nu bekend is dan
zullen ze die samen betalen. Ze beloven deze deling altijd te zullen doen
en doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel.
=================095====================
Aktennr : 095
Folio :
26-r
Soort akte : verkoop
Datum : 21-01-1540
Wij Henrick van Weert en Willem Henricks, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Dirck zoon wijlen Gerit
Michiels en verkoopt nu samen met alle brieven ervan aan Willem
Cornelis Everts van Mughovel, een huis, tuin etc. samen groot ca.
anderhalve lopenzaad gelegen in de parochie Gestel ter plaatse
genoemd Thede, b.p. de erfgenamen van Aelbert Rutgers, Aert de Smet,
de erfgenamen van Gerit Gijben, de gemeenschappelijke straat. Dirck

belooft de verkoop gestand te zullen doen en alle lasten daarin van zijn
kant af te handelen, behalve een erfelijke chijns van 17 en een halve
stuiver die aflosbaar is met 15 gouden peters van elk 19 stuivers, nog
een erfchijns van een pond aan de erfgenamen van Jan Joesten (een
cijns van 2 pond aan de O.l. Vrouw te Gemonde aflosbaar met 6
karolusguldens = doorgetstreept, JT), nog een erfelijke chijns van 3
stuivers, de helft ervan aan de H. Geest te Gestel en de andere helft aan
de kapelaan van Gestel. Datum 21 januari 1540.
=================096====================
Aktennr : 096
Folio :
26-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 21-01-1540
Voor schepenen is verschenen deze Dirck uit de vorige akte en belooft
aan Willem de cijns van 3 stuivers per jaar af te handelen zodat de
koper daar geen nadeel van ondervindt.
De koop is opnieuw kwijtgescholden (ik neem aan dat de koop NIET is
doorgegaan, akte is ook geheel doorgestreept, JT)
=================097====================
Aktennr : 097
Folio :
26-r
Soort akte : verkoop
Datum : 17-01-1540
Wij, Mathijs van Beeck en Jan Lodewijck Verstrijpt, schepenen van
Gestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Gerit, Willem en Jan,
broers en kinderen van wijlen Willem van Oudenhuijs, verder Aert zoon
wijlen Rutger Smets en verkopen nu samen met alle brieven aan
Hilleken weduwe van Daniel Henricks een zesterzaad land gelegen in de
parochie van Gemonde, in de heerlijkheid van Herlaer aan de kerkpad,
b.p. het erf van de kerk van Gemonde, de erfgenamen van Henrik die
Raet met meer anderen, de waterlaat, de gemeenschappelijke straat.
Nog verkopen ze een stuk land gelegen in de parochie Gemonde voor de
kerk, b.p. Jan Aert Michiels, de kerkpad. Nog een stuk land in de zelfde
parochie achter de toren van de kerk, b.p. Jan Lodewijks Verstrijpt met
meer anderen, het land van de kerk van Gemonde, de erfgenamen van
Gerit Roelofs, nog het erf van de kerk van Gemonde, Willem Jan Zeben,
Jan van den Gruijthuijs, Henrick Goerts. De genoemde kinderen als
erfgenamen van .... weduwe van Goessen Everits Laureijs beloven deze
verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen,

behalve 4 penningen eens en 4 en een halve penning aan de heer van
Boxtel en Herlaer. Datum 17 januari 1540.
=================098====================
Aktennr : 098
Folio :
26-r
Soort akte : lijfrentebelofte
Datum : 20-01-1540
Wij, Willem Henricks van Weert en Joest Gerits van de Venne,
schepenen van Gestel verklaren dat voor ons is verschenen heer
Bartholomeus zoon wijlen Gijben de Wolf, en verkoopt aan Jan
Lodewijks Verstrijpt, zolang heer Bartholomeus leeft, een jaarlijkse
pacht van 12 lopen rogge, nog 1 pond in geld en anderhalf hoen,
eigendom van de heer Bartholomeus vanwege het beneficiaat van het
O.L. Vrouwealtaar in de kerk van Gemonde, te betalen uit het erfelijk
bezit van deze Jan Lodewijk Verstrijpt. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen. Datum 20 januari 1540.
In marge :
Jan Loijen, nu Antonis van den Gasthuijs.
=================099====================
Aktennr : 099
Folio :
26-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 21-01-1540
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel,
verklaren dat voor ons is verschenen Willem Cornelis van Mughovel en
belooft aan Dirck Gerit Michiels een bedrag van 42 karolusguldens, elke
gulden van 20 stuivers per a.s. Pasen. Datum 21 januari 1540 (akte is
doorgestreept).
=================100====================
Aktennr : 100
Folio :
26-v
Soort akte : onafgemaakte akte
Datum : 00-00-1540
Willem Cornelis uit de vorige akte is met Dirck Gerits overeengekomen
(akte is niet afgemaakt, JT)
=================101====================
Aktennr : 101

Folio :
27-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-01-1540
Wij Henrick van Weert en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons zijn verschenen Aert en Gerit, broers en kinderen
van wijlen Jan Gijsbrechts van Zeeland en ze verkopen nu aan Lambert
zoon wijlen Gerit Peters een hopveld, gelegen in de parochie van Gestel,
ter plaatse geheten Thede, b.p. Dirck van Empel, de erfgenamen van
Antonis Goossens, de erfgenamen van Gerit Sanders, de gemeijnte
daar. De verkopers beloven de verkoop altijd na te zullen komen en alle
lasten daarin van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht
van 2 zesters rogge aan de erfgenamen van Lisbeth Sanders in Den
Bosch, nog 1 stuiver en 1 philipspenning als grondchijns aan de heer
van Herlaer. Datum 23 januari 1540.
=================102====================
Aktennr : 102
Folio :
27-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 23-01-1540
Wij schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Aert zoon Jan
(Gijsberts) uit de vorige akte en belooft aan Lambert Gerit Peters een
bedrag van 50 karolusguldens elke gulden van 20 stuivers. Nog belooft
hij aan Lambert 13 en een halve karolusgulden per a.s. Maria
Lichtmisdag te betalen. Daarvoor heeft deze Lambert aan Aert Jan
Gijsbrechts hem de schepenbrief van Den Bosch overhandigd van een
erfelijke chijns van 9 karolusguldens die Aert aan Lambrecht uit zijn
bezit had beloofd.
=================103====================
Aktennr : 103
Folio :
27-r
Soort akte : verkoop
Datum : 01-02-1540
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Henrick zoon wijlen Jan Oems van
Zomeren en verkoopt nu aan zijn wettige zoon Jan, een 1/5e deel van
een huis, tuin etc. met het land, gelegen in de parochoiie Zomeren, b.p.
Jan Roetsch, de erfgenamen van Jenneken dochter van wijlen Jan
Oems, genoemde Henrick zelf, in welk huis zijn zuster Jenneke Jan
Oems is gestorven. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen

voor dat 1/5e deel en alle lasten daarin af te handelen. Datum 1 februari
1540.
=================104====================
Aktennr : 104
Folio :
27-r
Soort akte : verkoop
Datum : 01-02-1540
Jan zoon Henrick Oems uit de vorige akte heeft dit 1/5e deel van het
huis etc. weer terug aan zijn vader overgedragen en het geld daarvan
dat zijn vader heeft verkregen mag hij zelf houden om daarmee naar
eigen keuze te mogen handelen, zonder bedrog daarin. (akte is
doorgestreept en er is geen datum vermeld, zie volgende, JT)
=================105====================
Aktennr : 105
Folio :
27-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-02-1540
Jan zoon Henrick Oems uit de vorige akte heeft dit 1/5e deel van het
huis etc. gelegen te Zomeren, dat zijn vader Henrik Oems eerder aan
hem had overgedragen, weer terug aan zijn vader overgedragen danwel
het geld ervoor waarmee zijn vader naar eigen keuze mag handelen.
=================106====================
Aktennr : 106
Folio :
27-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 06-02-1540
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Gerit zoon wijlen Aert van
den Broeck en verkoopt nu met alle brieven ervan aan Jan zoon
Augustijn van Goer een jaarlijkse chijns van 4 ponden tegen de koers
zoals gebruikelijk is op de dag van betaling, steeds te betalen op 1 april,
op onderpand van een huis, tuin, hofstad etc. gelegen in de gemeente
Gestel tegenover de kerk, b.p. Daniel van der Meijden, de
gemeenschappelijke straat, de rivier de Dommel volgens de brief van
Gestel. De verkoper belooft de verkoop (is in realiteit een
betalingsbelofte, JT) gestand te doen en zal alle lasten van zijn kant
hierin afhandelen. Datum 6 februari 1540.

=================107====================
Aktennr : 107
Folio :
27-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 06-02-1540
Voor schepenen is verschenen Jan van Goer uit de vorige akte en
belooft aan Gerit Aerts van de Broeck die 12 karolusguldens, elke
gulden van 20 stuivers, waarvan de helft per a.s. St. Jansdag en de
andere helft met St. Bavodag erna. Gerit belooft dat als hij de ene helft
op St. Jansdag heeft ontvangen, dat hij dan de helft van het verteer zal
betalen dat Jan eerder aan Gerit heeft gegeven toen de opdracht werd
gemaakt.
=================108====================
Aktennr : 108
Folio :
27-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 18-02-1540
Wij Henrick van Weert en Joest Gerits van de Venne, schepenen van
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Gielis zoon
wijlen Jan van den Steen (?) en doet afstand van zijn recht van
vruchtgebruik ten behoeve van zijn broer Dirck zoon wijlen Jan van der
Steen, inzake 2 akkers, groot ca. 6 lopenzaad met een heiveld eraan
gelegen in de parochie Gestel aan het Laerven (?), b.p. Dries Gielis, de
heide daar eigendom van de heer van Herlaer, de erfgenamen van
Wouter van Beeck, de gemeijnte. Datum 18 februari 1540.
=================109====================
Aktennr : 109
Folio :
28-r
Soort akte : tijdelijke overdracht bezit
Datum : 00-00-1540
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Cornelis Everits
van Mughovel en draagt nu aan Dirck zoon wijlen Gerit en aan .... (niet
ingevulde tweede persoon en blanko gelaten, JT) een huis, tuin etc. over
samen groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in de parochie Gestel te
Thede aldaar, b.p. de erfgenamen van Gerit Gijben, de gemeijnte, welk
bezit ze zolang ze leven mogen bezitten en na hun beider dood kan het
weer worden aanvaard door genoemde Willem of diens erfgenamen.
Willem zal het huis eerst repareren wat betreft deuren en hetgeen

verder nodig is en hij moet ook het hek blijven onderhouden. Verder zal
Willem jaarlijks ..... als Dirck het huis zal aanvaarden voor de vervallen
pachten. (vrij warrig verhaal op het laatst, akte is niet gedateerd en
doorgestreept, rest van de bladzijde is blanko, JT)
=================110====================
Aktennr : 110
Folio :
29-r
Soort akte : verkoop
Datum : 09-03-1540
Wij, Willem Henricks en Henrick van weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor hen is verschenen Willem zoon wijlen
Cornelis van Mughovel en verkoopt aan Jan zoon Claes Marcelis een stuk
land, gelegen in de parochie Gestel ter plaatse Thede genoemd, b.p.
Willem zoon Dirck de Decker, de gemeenschjappelijke pad daar, het erf
van de erfgenamen van Lambert Millinck genoemd het Duijsbroeck, de
gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen behalve 13 cijnshoenderen per jaar op de betreffende cijnsdag.
Datum 9 maart 1540.
=================111====================
Aktennr : 111
Folio :
29-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 09-03-1540
Voor schepenen is verschenen de zelfde Jan Claes uit de vorige akte en
belooft aan Willem Cornelis van Mughovel een bedrag van 100
karolusgulden, elke gulden van 20 stuivers per a.s. St. Maartensdag.
=================112====================
Aktennr : 112
Folio :
29-r
Soort akte : verkoop
Datum : 09-03-1540
Wij Willem Henricks en Jan Claessen, schepenen in Gestel verklaren dat
voor ons zijn verschenen Laureijs en Hubert, broers en wettige zonen
van wijlen Willem Aelbert van Gerwen, en verkopen nu aan Jan zoon
Simon van Hedel hun 1/4e deel van een ploegrecht dat ze hebben in de
gemeijnte genoemd de Bleken in de parochie Gestel. Dat deel hadden ze
verkregen van de erfgenamen van heer Jan van Gerwen. Na de dood
van deze Jan Simon van Hedel gaat het recht over naar zijn wettige

kinderen en diens eerste vrouw Heijlwig. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve
een halve cijns (is een half cijnshoen, JT) op de jaarlijkse cijnsdag van
de heer van Herlaer. Datum 9 maart 1540.
=================113====================
Aktennr : 113
Folio :
29-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-04-1540
Wij Henrick van Weert en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Aert Henrick Reijnaerts en
verkoopt nu samen met alle brieven ervan aan Peter zoon Aert Henricks
een jaarlijkse rente van 1 pond, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen
op onderpand van een hopveld gelegen in de parochie van Gestel
herdgang Thede, b.p. de gemeijnte, de gemeenschappelijke straat,
zoals Aert die rente na de dood van zijn oom heer Eijmbert heeft geerfd.
De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn
kant af te handelen. Datum 4 april 1540.
=================114====================
Aktennr : 114
Folio :
29-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 09-04-1540
Wij, Willem Henriks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Willemke dochter van
wijlen Gerit van Leende, weduwe van Wouter van Beeck en doet nu
afstand van haar recht van vruchtgebruik voor het 1/8ste deel van een
huis, tuin etc., met 3 lopenzaad land. Nog inzake het 1/8ste deel van
een weiland genoemd Moerscot groot ca. 10 ´scharen´ gelegen in de
parochie Gestel, b.p. de heide van de heer van Herlaer, de erfgenamen
van Wouter van Liemde (Leende?, JT), de erfgenamen van Henrick
Spierincks, de erfgenamen van Jacop Hermans. Nog inzake het 1/8ste
deel van een akker van 3 malderzaad, in de zelfde parochie, b.p. de
gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Wouter Driessen,
Bernaert Aerts. Ze draagt dat vruchtgebruim nu over aan haar wettige
dochter Iken verwekt bij genoemde Wouter en belooft de overdracht
gestand te doen en alle lasten daarin van haar kant af te handelen.
Datum 9 april 1540.
=================115====================

Aktennr : 115
Folio :
30-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 28-04-1540
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Gijsbert zoon wijlen
Roelof Gijsberts als weduwnaar van Hillegond dochter van wijlen Henrick
van de Pettelaer en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten
behoeve van Jacob zoon Wijnant Deelvoet als man van Elisabeth en ten
behoeve van Vrank Jan Gerits als man van Marie (Zie volgende akte
daar blijkt het Geertruijd te zijn, JT), beide dochters van genoemde
Gijsbert en nog ten behoeve van Willem minderjarige zoon van wijlen
Geertruijd dochter van genoemde Gijsbert. Dat betreft het
vruchtgebruik van ca. een morgen land gelegen in de parochie Gestel bij
Herlaer nabij de kerk, b.p. joffrouw Geertruijd weduwe van Meeus van
Campen, een veld van het vrouwengasthuis van Jan Schilders op de
Weuborch (?).
Voor schepenen zijn verschenen genoemde Jacob Deelvoet als man van
Lisbeth, verder vermelde Vranck als man van Marie, voor henzelf
handelend en voor Willem als minderjarige, en verkopen dit perceel van
1 morgen, welk perceel jaarlijks wordt geruild met het veld van het
gasthuis, nu aan Elisabeth dochter van wijlen Willem van Beeck,
weduwe van Gerit van de Merendonck. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten hierin af te handelen. Maar de
verkopers mogen dit land nadien wel aflossen en terugkopen na 3 jaar
tegen betaleing van 100 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers of
de waarde in ander goed geld, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.
Datum 28 april 1540.
Voetnoot :
Verder beloven ze aan Elisabeth de erfchijns van 3 gulden af te zullen
lossen.
=================116====================
Aktennr : 116
Folio :
30-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 08-07-1540
Wij Willem Henricks, Mathijs van Beeck en Joost Gerits van de Venne,
schepenen in Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen
Gijsbert zoon wijlen Roelof Gijsberts als weduwnaar van Hillegond
dochter van wijlen Willem Henricks van de Pettelaer en doet afstand van

zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve Jacob zoon Wijnant Deelvoet
als man van Elisabeth en ten behoeve van Vrank Jan Gerits als man van
Geertruijd (Marie = hier doorgestreept), beide dochters van genoemde
Gijsbert ten behoeve van henzelf en nog ten behoeve van Willem
minderjarige zoon van Henrick Jacobs verwekt door deze Henrick bij
wijlen Geertruijd dochter van genoemde Gijsbert. Dat betreft het
vruchtgebruik in de helft van een akkerland groot ca. 6 lopenzaad in
totaal, gelegen in de parochie Gestel in de Thede-akkers, b.p. de
erfgenamen van Lambert Millinck, Reijner de Lepper, de erfgenamen
van Dirck van Empel en meer anderen, de Thederbeemdem, met daar
tussenin de gemeenschappelijke weg. Die helft had Gijsbert gekocht van
de wettige kinderen en erfgenamen van Adriaen Jan Reijnders en diens
vrouw Koenken dochter van wijlen Jan Coecoeck (?). Nog betreft het
een 1/4e deel aan het genoemde erf dat Gijsbrecht had gekocht van
Adam zoon wijlen Henrick de Witte als man van ...ken dochter van
wijlen Jacop Janssen. Nog betreft het een 1/4 deel van een akker die
Gijsbert had verkregen van Henrick en Jacop, broers en kinderen van
wijlen Rutger van der Heijden, volgens de schepenbrief van Den Bosch.
Gijsbrecht belooft de overdracht van het vruchgebruik gestand te doen
en alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Akte is als oorkonde
opgemaakt en voorzien van het schependomszegel. Datum 8 juli 1540.
=================117====================
Aktennr : 117
Folio :
30-v
Soort akte : belofte
Datum : 08-07-1540
Op de zelfde dag is hier verschenen Vranck Jan Gerits als man van
Geertruijd, dochter van Gijsbrecht Roelofs en verklaart dat wat zijn
vrouw heeft geerfd na de dood van haar moeder, dat dat bezit
getaxeerd zal worden zoals bij haar andere zuster getaxeerd zal worden
volgens de waarde die dan geldt.
Voetnoot:
Zie volgend folio, verkocht aan Peter Vos koper.
=================118====================
Aktennr : 118
Folio :
31-r
Soort akte : verkoop
Datum : 07-06-1540
Wij Willem Henricks en Jan Claessen, schepenen in Gestel verklaren dat
voor ons is verschenen Peter Janssen de Witte en verkoopt nu aan Gerit

Jan Serijs van den Laer, kuiper, een hooibeemd genoemd dat Besloten
Beempken, gelegen in de parochie Gestel, b.p. de hoeve van Hezeler, de
erfgenamen van Marten van Campen, de kosterij van Gemonde, Jan
Gijsberts. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen. Datum 7
juni 1540.
=================119====================
Aktennr : 119
Folio :
31-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 07-06-1540
Voor schepenen is verschenen genoemde Gerit Jan Serijs en belooft aan
Peter Jan de Witte een bedrag van 37 karolusguldens, elke gulden van
20 stuivers, per a.s. Maria Lichtmisdag. Actum als boven.
Voetnoot :
Gerit de Kuijper betaalt Peter Jans de Witte. (Gerit de Kuijper= zelfde
als Gerit Jan Serijs, JT)
=================120====================
Aktennr : 120
Folio :
31-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-07-1540
Wij Willem Goerts van de Merendonck en Joest Gerits van de Venne,
schepenen van Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen
Lenaert zoon wijlen Joest Goert Voets als man van Heijlig dochter wijlen
Ariaen Dirck Wouters en verkoopt nu aan Goert zoon wijlen Dirck Huben
van Grave, mesmaker met alle brieven ervan een deel van een huis, erf
etc. eerder eigendom van Peter zoon wijlen Willem Zeberts, gelegen in
Den Bosch in de Vuchterstraat, bij en over de Molenbrug, b.p. het
gemeenschappelijke water daar de Diese, de erfgenamen van Jan
Slijmen. Dat deel van dat huis had Adriaen Dirck Wouters, zijnde de
vader van Heijlken, de vrouw van vermelde Lenart, eerder verkregen
van Philips zoon wijlen Antonis Laureijs Boden (?) en gekocht met een
schepenbrief van Den Bosch. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten voor dit deel af te handelen, behalve een lijfrente
van 9 rijnsguldens per jaar van elk 20 stuivers ten behoeve van Willem
zoon wijlen Willem Antonissen. Die lijfrente zal Gerit Dirck Huben
voortaan betalen uit het deel van het genoemde erf voortaan zo gaan
betalen dat Lenaert als verkoper daar geen hinder van heeft, zoals Gerit
Dirck Huben heeft beloofd op onderpand van al zijn bezit, steeds te
betalen op St. Maartensdag in de winter voor zijn deel van de rente

daarin, zijnde 6 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers of in andere
gelijkwaardig geld. De rente is aflosbaar met 100 guldens volgens de
aflossingsbrieven ervan. Datum op St. Jacob Aposteldag, 24 juli 1540.
=================121====================
Aktennr : 121
Folio :
31-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 08-07-1540
Wij Willem Henricks, Mathijs van Beeck en Jacop Gerits van de Venne,
schepenen te Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen
Gijsbrecht zoon wijlen Roelof Gijsbrechts als weduwnaar van Hillegond
dochter van wijlen Willem Henricks van de Petteler, en doet afstand van
zijn recht van vruchtgebruik inzake de helft van een akker groot ca. 6
lopenzaad, gelegen in de parochie Gestel in de Thederakkers, b.p. de
erfgenamen van Lambert Millinck, Reijner de Lepper. Hij draagt dat
vruchtgebruik nu over aan Jacop zoon wijlen Wijnant Deelvoet als man
van Marie dochter van genoemde Gijsbrecht, ten behoeve van hem en
ten behoeve van Willem minderjarige zoon van Henrick Jacops verwekt
door deze Henrick bij wijlen diens vrouw Geertruijd, dochter van
genoemde Gijsbrecht volgens een schepenbrief van Gestel.
Hier is verschenen deze Jacob Deelvoets als man van Lisbeth en nog
Vranck als man van Marie, voor henzelf handelend en nog voor Willem
minderjarige zoon van vermelde Henrick Jacops en Geertruijd, en
verkopen deze akker van 6 lopenzaad nu aan Peter zoon wijlen Willem
Vos met de brieven ervan. De verkopers beloven de verkoop gestand te
doen en alle lasten hierin van hun kant af te handelen. De brief is
voorzien van het schependomszegel van Gestel. Datum 8 juli 1540.
=================122====================
Aktennr : 122
Folio :
32-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 08-07-1540
Op de zelfde dag is verschenen Peter Willem Vos als koper en belooft op
onderpand van al zijn bezit aan Vranck Jan Gerits en Gijsbert Roelofs
om de erfelijke chijns van 3 karolusguldens die men jaarlijks uit het
bezit betaalt, die aan de erfgenamen van Wijnen Deelvoet te zullen
aflossen met 50 karolusgulens volgens de aflossingsbrief ervan samen
met alle vervallen termijnen, zodanig dat de verkopers of hun bezit
daarvoor gevrijwaard zijn. Datum 8 juli 1540.

=================123====================
Aktennr : 123
Folio :
32-r
Soort akte : machtiging
Datum : 25-08-1540
Verschenen is hier voor schepenen Claes Henricks van Hoenselaer en
geeft hierbij machtiging aan zijn neef Adolf van Hoenselaer om in rechte
voor de schepenbank van Gestel te procederen of voor andere rechters
tegen Goert de Bode of zoals die wordt genoemd, wonend te Mierlo (?)
inzake aanspraken en toezeggingen die Claes als erfgenaam van diens
vader Henricks Adolfs heeft. Hij geeft zijn neef Adolf ook de
bevoegdheid om anderen weer in zijn plaats te stellen. Datum de dag na
St. Bartholomeusdag 1540, getuigen hierbij waren Willem Henricks en
Mathijs van Beeck.
=================124====================
Aktennr : 124
Folio :
32-v
Soort akte : belofte
Datum : 26-07-1540
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor hen is verschenen Wouter zoon wijlen Aert
Mutsaerts en belooft (wat belooft hij, het vruchtgebruik?, JT) aan Elsken
dochter van Aert Michiels, weduwe van Lodewijk van der Strijpt, inzake
een huis en erf met 1 malderzaad land gelegen in de parochie van
Gemonde, b.p. de gemeenschappelijke straat, de Runtbrugge met meer
anderen, voor welk huis etc. Wouter het vruchtgebruik bezit, hetgeen
Elsken haar zwager Wouter belooft zodat hij daar geen hinder in
ondervindt. Verder belooft Wouter aan Elksken en aan haar kinderen
dat hij in de erfenis net zolang niet zal meeparten vanwege de 50
gulden die Elsken aan hem heeft gegeven, tot de tijd toe dat de andere
kinderen evenveel gehad zullen hebben. Datum 26 juli 1540. (de akte is
slecht geredigeerd, zwaar doorgestreept, zie daarom de volgende
hierna, JT)
=================125====================
Aktennr : 125
Folio :
32-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 02-08-1540

Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Elsken dochter van Aert Michiels,
weduwe van Lodewijk Verstrijpt en doet afstand van haar recht van
vruchtgebruik ten behoeve van haar zwager Wouter zoon wijlen Aert
Mutsaerts, inzake het 1/6e deel van een huis met 1 malderzaad land
gelegen in de parochie Gemonde, b.p. de gemeenschappelijke straat, de
Runtbrugge en meer anderen, Dirck Jan Dircks. Ze belooft de overdracht
ervan gestand te doen en alle lasten van haar kant af te handelen
behalve 10 hoenders en anderhalve grote aan de heer van Herlaer als
grondchijns, nog de chijns van 5 en een halve pond aan diverse
personen. Datum 2 augustus 1540.
In marge :
Wouter zal in dit bezit delen zoals de andere kinderen waarop hij recht
heeft als echtgenoot van Katarina.
=================126====================
Aktennr : 126
Folio :
32-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 02-08-1540
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Elsken dochter Aert Aert
Michiels weduwe van Lodewijk Verstrijpt en doet afstand van haar recht
van vruchtgebruik inzake het 1/5e deel van een huis, tuin met 1
malderzaad land gelegen in de parochie Gemonde, b.p. de
gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Marten van Campen,
Dirck Jan Dircks. Ze geeft dat recht over aan haar zwager Wouter zoon
wijlen Aert Mutsaerts en belooft de overdracht altijd gestand te doen en
alle lasten hierin van haar kant af te handelen behalve 10 hoenders,
anderhalve oude grote aan de heer van Herlaer, nog een cijns van 5 en
een half pond uit het hele huis aan enige personen. Voor dat huis etc.
had Wouter Aert Mutsaerts aan Elsken als weduwe en haar kinderen
beloofd zolang ze leeft dat bezit niet te zullen verkopen of te belasten.
Verder belooft Wouter aan Elksken en aan haar kinderen dat hij na de
dood van Elsken net zolang niet zal meeparten tot de tijd toe dat haar
andere kindere vergoed zullen zijn voor de 50 karolusguldens die Elsken
heeft uitgereikt of ontvangen. Verder zal Wouter als man van Katarina
dochter van Lodewijk Verstrijpt en van genoemde Elsken gewoon
meeparten in het bezit dat Elsken na haar dood zal nalaten, zoals de
andere wettige kinderen van Lodewijk ook zullen meeparten. Datum 2
augustus 1540. (een akte eerder draagt ze het 1/6e deel over, zelfde
dag het 1/5e deel, blijkbaar zijn de meningen verdeeld, JT)

=================127====================
Aktennr : 127
Folio :
33-r
Soort akte : onafemaakte akte
Datum : 00-00-1540
Kopnoot :
Deze 2 kontrakten van hier zijn gezet in mei (mogelijk dus eerder in mei
geconcipieerd, en later gewijzigd, JT).
Wij, Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel
verklaren dat ... (de secretaris bedacht zich ineens en beeindigde de
akte)
=================128====================
Aktennr : 128
Folio :
33-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-09-1540
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Peter zoon wijlen Aert
Andriessen en verkoopt aan Steven zoon Jan Vrancken het 1/3e deel
van een akker van 4 lopenzaad gelegen in de parochie Gestel ter plaatse
op Haenwijck, b.p. de Venacker, de gemeenschappelijke straat daar
genoemd de Venstraet, de gemeenschappelijke weg, de zusters van
Orthen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
af te handelen, behalve een erfpacht van 2 zesters rogge aan de
weduwe van Jacob Zeberts. Datum 15 september 1540.
=================129====================
Aktennr : 129
Folio :
33-v
Soort akte : toestemmig door corpus voor bouw huis
Datum : 15-09-1540
Wij Daniel van der Meijden, kastelein op Herlaer en schout van Gestel,
heer Adriaen van Griensvenne, priester en kapelaan te Gestel, Willem
Henrick van de Griensvenne, Henrick van Weert de jonge, Willem Goerts
van de Merendonck, Joest Gerits van de Venne, Mathijs van Beeck en
Jan Claessen, schepenen, verder Jan Simons, Joest van Gemert, Gerit
die Cuper als gezworenene met een deel van de inwoners van Gestel,
hebben samen toestemming gegeven aan aan Lonis Antonissem dat hij
een nieuw huis mag oprichten en timmeren waarin hij zelf gaat wonen

of iemand anders namens hem. Hij zal dat huis timmeren op zijn erf in
Den Dungen in de parochie Gestel dat hij heeft geerfd na de dood van
zijn zwager Gielis Janssen. Daarbij zal hij samen met de inwoners van
Gestel vrijgesteld zijn voor alle beden opgelegd door onze genade heer
de hertog en de stad van Thienen (woonde die daar dan?, JT) en
daarvoor (alle jaren tien jaar lang ingaande a.s. Kerstmis anno 1541 en
eindigend met Kerstmis 1551= doorgestreept) alle jaar 14 stuivers
betalen gedurende 10 jaar tussen 1541 en eindigend in 1551. Na die 10
jaar zal Lonis ¨schieten en genieten¨op de wijze zoals de andere
inwoners van Gestel verplicht zijn volgens het gebruik en zoals wordt
bepaald door de gezworenen die zulks onder ede dan zullen vaststellen.
Met deze toestemming zal Lonis 10 jaar lang vrij zijn voor alle andere
lasten. Datum 15 september 1540, opgemaakt na het geding.
(zittingsdag in de gebannen vierschaar, JT).
=================130====================
Aktennr : 130
Folio :
34-r
Soort akte : verkoop
Datum : 13-12-1540
Wij Willem Henricks van Weert, Willem Goerts van Merendonck, Joest
Gerits van de Venne, schepenen van Gestel bij Herlaer, verklaren dat
voor ons is verschenen Jacop Aert Willems en verkoopt nu aan Iken
dochter van wijlen Rijckaert Gijben weduwe van Andries Janssen van
Dort, een huis, tuin en akkerland groot ca. een zesterzaad, gelegen in
de parochie van Gestel ter plaatse Haenwijck genoemd, b.p. Goessen
Peter Goessens, Henrick Claessen, de gemeenschappelijke weg, de
gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een erfpacht
van 1 zester rogge per jaar aan Henrick Clesssen, een erfpacht van 1
lopen rogge aan de kapel van Rumel, een cijns van 2 pond aan de
erfgenamen van Hubert van de Broeck die aflosbaar is maar men weet
niet met hoeveel, een erfpacht van 1/3e deel van 2 zesters rogge aan
de erfgenamen van Gerit Gijben aflosbaar met 8 peters, een grondchijns
van 1 stuiver en 1 oort te Oirschot (!) en de bijdrage vanwege door het
dorp Gestel opgenomen geld samen met de inwoners af te lossen.
Datum 13 december 1540.
=================131====================
Aktennr : 131
Folio :
34-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-12-1540

Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, Willem Goerts en Joest
Gerits van de Venne, schepenen van Gestel bij Herlaer verklaren dat
voor ons is verschenen Jacop zoon wijlen Aert Willems, en verkoopt nu
aan Iken dochter wijlen Rijckaert Gijben, weduwe van Andries van Dort
een huis, erf etc. met akkerland groot ca. 1 zesterzaad, gelegen in de
parochie Gestel te Haenwijck, b.p. Goessen Peter Goessens, Henrick
Claes, de gemeenschappelijke weg, de gemeenschappelijke straat. De
verkoper belooft de verkoop gestand te zullen doen en alle lasten hierin
van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 1 zester rogge aan
Henrick Claessen, een pacht van 1 lopen rogge aan de kapel van Rumel,
een cijns van 2 pond aan de erfgenamen van Hubert van de Broeck
aflosbaar maar men weet niet met hoeveel, nog een erfpacht van 1/3 e
van 2 zesters rogge die aflosbaar is met 8 peters aan de erfgenamen
van Gerit Gijben, verder een stuiver een oort als grondchijns te
Oirschot, nog de bijdrage van door het dorp Gestel opgenomen geld die
met de inwoners moet worden afgelost. Datum 13 december 1540.
(deze akte is exact hetzelfde als de voorgaande op de vorige bladzijde,
ook qua datum, JT)
=================132====================
Aktennr : 132
Folio :
34-v
Soort akte : verkoop
Datum : 24-05-1540
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick en Adriaen
broers en kinderen van wijlen Gerit Vilts en verkopen nu aan hun broer
Otten zoon wijlen Gerit Vilts het 1/8ste deel van een huis, tuin etc.,
gelegen in de parochie Gestel op de Dungen, b.p. de erfgenamen van
Jan van Roeij, Willem Zegers en meer anderen, de gemeenschappelijkes
straat. De verkopere beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten
hierin van hun kant af te handelen, behalve 5 philipspenningen als
grondchijns aan de heer van Herlaer, een half pond ouds aan het hoge
altaar in de kapel op de .... en 7 stuivers een oort vanwege de door het
dorp Gestel opgenomen geld dat met de inwoners moet worden
afgelost. Datum 24 mei 1540.
=================133====================
Aktennr : 133
Folio :
35-r
Soort akte : afstand rechten
Datum : 24-05-1540

Op de zelfde dag is verschenen Willem Peter Jan Willems als man van
Gielisken dochter van wijlen Goert Willems en doet afstand inzake dit
huis en belooft dit afstanddoen altijd na te zullen komen. Actum als
boven. (rest van bladzijde is blanko, JT)
=================134====================
Aktennr : 134
Folio :
35-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 00-00-0000
Wij Willem Henricks en Willem Goerts van de Merendonck, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen
Jan Elens als man van Jenneke dochter van wijlen Jacop Collaerts, en
verkoopt nu aan Joest Gerits van de Venne een jaarlijkse pacht van 1
malder rogge, maat van Den Bosch, steeds te betalen op Maria
Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin akkerland etc., groot ca. 5
lopenzaad gelegen in de parochie Gestel, ter plaatse genoemd Thede,
b.p. het erf van de erfgenamen van Lambert Millinck genoemd de
Bleeck, de gemeenschappelijke straat, de gemeenschappelijke pad. De
verkoper belooft de verkoop gestand te zullen doen en alle lasten van
zijn kant af te handelen, behalve een erfpacht van 3 malder en 3 en een
half lopen rogge, nog een erfchijns van 6 en een half pond, nog 13
stuivers 1 oort. De verkoper belooft het onderpand in goede staat te
houden voor de betaling van de erfpacht. Datum 10 januari 1537.
(attentie jaartal, boven de akte staat dat Joost had gekocht van Jan
Elias in 1510??)
=================135====================
Aktennr : 135
Folio :
35-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 10-01-1537
Voor schepenen is verschenen Joest Gerits van de Venne en verklaart
dat Jan Elens deze erfpacht van 1 malder rogge altijd mag aflossen
tegen betaling van 28 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers.
Actum als boven.(attentie jaartal is 1537, JT)
=================136====================
Aktennr : 136
Folio :
36-r
Soort akte : verkoop

Datum : 10-01-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons zijn verschenen Thonis, Willem en Heijlken
wettige kinderen van Aert Willems Verstrijpt verwekt bij Korstijnen
dochter van Reijner Mors (soms Mers, soms Mors, JT), en verkopen nu
aan Jan zoon wijlen Dirck Godschalks en aan Willemke dochter van
Reijner Mers, alle roerend en onroerend bezit dat ze van hun oom
Michiel Reijner Mers na diens dood hebben geerfd. De verkopers beloven
de verkoop gestand te zullen doen en alle lasten hierin van hun kant af
te handelen. Datum 10 januari 1541.
=================137====================
Aktennr : 137
Folio :
36-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 08-01-1541
Kopnoot :
De brieven hierna horen eerder te staan, want ze zijn van vroegere
datum)
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Eva weduwe van Dirck van Empel
en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar
wettige zoon Gijsbert verwekt bij genoemde Dirck van Empel. Dat
betreft haar recht in een zevende deel in alle erfelijk bezit in de parochie
Gestel of waar elders dan ook, dat na haar dood Jan, Mergriet en
Thonis, kinderen van haar dochter Sophie verwekt bij Jan Goossens
zouden erven. Ze belooft de overdracht altijd gestand te zullen doen.
Datum 8 januari 1541.
=================138====================
Aktennr : 138
Folio :
36-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 08-01-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Elsken weduwe van Dirck
van Empel, en verklaart dat ze afstand van haar recht van vruchtgebruik
heeft gedaan inzake 1/7e deel van alle roerend en onroerend bezit, dat
na de dood van haar, genoemde Jan, Margriet, Thonis en Sophie resp.
de 3 kinderen en Sophie als moeder zelf, JT) zouden erven en dat ze

volgens schepenbrief van Gestel had overgedragen aan haar wettige
zoon Gijsbert verwekt bij Dirck van Empel.
Voor schepenen is vervolgens hier verschenen Peter Jan Peters als man
van Magriet dochter van wijlen Dirck van Empel en van genoemde Eva,
en nog haar (=Margriets, JT) zuster ook dochter van Dirck van Empel en
verkopen nu aan Gijsbert zoon van wijlen Dirck van Empel de 2 delen
van het 1/7e deel van alle roerend en onroerend bezit dat de 2
gezusters zouden erven na de dood van Eva zijnde hun grootmoeder.
De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van
hun kant af te handelen. Datum 8 januari 1541.
=================139====================
Aktennr : 139
Folio :
36-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-01-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon Claes Verspanck,
en verkoopt nu samen met alle brieven aan Laureijs zoon wijlen Willem
Dirck Gijben als man van Jenneken, een huis, erf, tuin etc. gelegen in de
parochie Gestel aan de Plaats, b.p. Peter Scuerman, de erfgenamen van
Goert van de Merendonck, het water daar genoemd de Vest, de
gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve 2 stuivers met de
inwoners van Gestel en die samen af te lossen. Datum 7 januari 1541.
(zie ook folio 42-r, daar is het Laureijs Willem de Smidt, JT)
=================140====================
Aktennr : 140
Folio :
36-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 07-01-1541
Voor schepenen Willem Henricks en Henrick van Weert is verschenen
Laureijs Willem Dirck Gijben en belooft als schuldenaar aan Jan Claes
Verspanck een bedrag van 50 karolusguldens, elk van 20 stuivers, per
a.s. Maria Lichtmisdag en nog eens 53 karolusguldens per a.s. Maria
Lichtmisdag over een jaar, ook van 20 stuivers en mag op dat bedrag
van 53 gulden volstaan met betaling 40 gulden en een mud rogge dat
Jan steeds te Herlaer betaald. Datum 7 januari 1541.
=================141====================

Aktennr : 141
Folio :
36-v
Soort akte : borgstelling
Datum : 07-01-1541
Voor schepenen is verschenen genoemde Peter zoon wijlen Jan
Scuerman en belooft als schuldenaar aan Laureijs Willem Gijben dat hij
de chijns van 6 pond per jaar die de zusters van Orthen jaarlijks uit dit
huis en erf ontvangen, zo zal betalen dat Laureijs of diens bezit of
erfgenamen daarvoor gevrijwaard zijn. Datum 7 januari 1541.
Voetnoot :
Deze 2 laatste brieven zijn niet doorgegaan en elders uitgeschreven.
(akte is ook doorgestreept)
=================142====================
Aktennr : 142
Folio :
37-r
Soort akte : testament
Datum : 23-01-1541
Wij Willem Henricks en Willem Goert van de Merendonck, schepenen
van Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Willemke
dochter van wijlen Reijner Mors en haar voogd, gezond van lichaam en
in het bezit van haar verstandelijke vermogens zoals iedereen dat kon
zien en maakt hierbij haar testament op, indachtig het woord van de
profeet zeggend : ¨bereid dein huys want gij moet sterven´ en omdat
er niets zekerder is dan de dood maar niets onzekerder dan het uur
waarop, beveelt ze haar ziel na haar dood aan bij God, diens moeder
Maria en alle hemelsche gezelschap en wil dat haar lichaam in gewijde
aarde wordt begraven. Vanwege eventueel begane
onrechtvaardigheden, die haar onbekend zijn, vermaakt ze de St.
Lambrechtskerk te Luik 1 stuivers eens, de 4 biddende ordes elk 2
stuivers, de fabriek te Gestel ten behoeve van de kerk 6 karolusguldens
van elk 20 stuivers, elk altaar beneden in de kerk 2 stuivers eens,
verder de huisaremen binnen Gestel binnen een jaar na haar dood uit te
delen, 1 mud rogge. Nog vermaakt ze aan Jan zoon Jan Dirck
Godschalks, zijnde haar neef, alle roerend en onroerend bezit dat haar
eigendom is en ze na haar dood zal nalaten. Daaruit moet hij aan de 3
kinderen van Aert Loijen 75 gulden betalen en aan haar oom Aert
Rijckaerts als man van Katarina dochter van Reijner of aan haar
erfgenamen ook 75 guldens eenmalig van elk 20 stuivers en zulks
binnen een jaar na dood van Willemke te betalen. Maar als Willemke dat
geld zelf nodig heeft vanwege ziekte of anderszins, dan komt dat in
mindering op elk van die 75 gulden. Verder moet Jan Jan Dircks volgens

dit testament binnen 1 jaar een bepaald stuk akkerland betalen, gelegen
in de parochie Gestel ter plaatse genoemd op Inderts (?), waarvan
Willemke het vruchtgebruik heeft, daarvan vermaakt ze 1/3 aan haar
zwager Jan Dircks, 1/3e gaat naar de 3 kinderen van Aert Reijnaerts
zijnde haar zwager en 1/3e naar de 3 kinderen van Aert Loijen, alles na
haar dood. Verder bepaalt Willemke dat als een van haar erfgenamen
niet tevreden is met diens erfdeel of daartegen verzet pleegt, dat die
dan van de erfenis wordt uitgesloten met 1 oude grote. Datum 23
januari 1541.
=================143====================
Aktennr : 143
Folio :
37-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 25-01-1541
Wij Henrick van Weert en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel
verklaren dat voor hen is verschenen Willem Gevers van Asten
(Ostaden?, JT) en verkoopt nu aan Peter Aerts van de Venne en aan Jan
Peter Gelavimans als rectoren van de fabriek van de kerk van Gestel ter
ere van het H. Sacrament voor de verlichting, een jaarlijkse pacht van 1
lopen raapzaad, steeds te betalen op (St. Paulus Aposteldag =
doorgestreept), Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land
genoemd Heijsel Hoefken gelegen in de parochie van Gestel, b.p. de
erfgenamen van Goert van de Merendonck, de Spoeijtgrave, Willem van
Beeck, de erfgenamen van meester Raessen. De verkoper (is in feite
een belofte, JT) belooft het onderpand in goede staat te houden voor de
pacht. Datum 25 januari St. Paulus Confessor, anno 1541.
=================144====================
Aktennr : 144
Folio :
37-v
Soort akte : verkoop
Datum : 09-02-1541
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen te Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Dirck
Hermans en verkoopt nu samen met alle brieven ervan aan Ariaen
wettige zoon van Willem Dircks en van Jenneken, een huis, erf, hofstad
etc. gelegen in de parochie Gemonde, b.p. Jan Claes die Touwer (?), Jan
Gijsbrechts, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve een
erfelijke pacht van 3 zesters rogge te betalen aan de Celbroeders in Den
Bosch, nog een erfchijns van 4 pond aan Gijsbert Matheussen ....

Lisbeth Goossens van Uden die aflosbaar is met 22 rijnsguldens, elke
gulden van 20 stuivers, nog een erfelijke chijns van een half pond aan
de kapelaan van Gemonde. Datum 9 februari 1541.
=================145====================
Aktennr : 145
Folio :
38-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 02-03-1541
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Aert zoon wijlen Ariaen
Pels en verkoopt nu aan Ida dochter van wijlen Rijcaert Gijsberts,
weduwe van Andries Janssen van Dort (is een betalingsbelofte, JT) een
jaarlijkse chijns van 3 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers,
steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s.
Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, erf etc., groot ca. 4
lopenzaad gelegen op de Dungen in Den Bosch genoemd op de
Poeldonck, b.p. de gemeenschappelijke straat, Beelken weduwe van
Antonis Boudewijns. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten van zijn kant hierin af te handelen, behalve een erfelijke
chijns van 6 karolusguldens, nog een chijns van 5 en een halve
karolusgulden en hij belooft het onderpand in goede staat te houden
voor de betaling van de jaarlijkse chijns. Datum 2 maart 1541.
=================146====================
Aktennr : 146
Folio :
38-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 02-03-1541
Genoemde Ida uit de vorige akte op de zelfde dag belooft Aert zoon
wijlen Ariaen Pels dat hij die 3 karolusguldens mag aflossen tegen
betaling van 50 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers, mits er een
half jaar vooraf wordt opgezegd. Actum als boven.
=================147====================
Aktennr : 147
Folio :
38-v
Soort akte : verkoop
Datum : 16-03-1541
Wij Willem Henricks van Griensven en Willem Goerts van de
Merendonck, schepenen van Gestel biij Herlaer, verklaren dat voor ons

is verschenen heer Adriaen zoon wijlen Rutger Janssen van
Griensvenne, priester en verkoopt nu samen met alle brieven ervan aan
Daniel van der Meijden, kastelein te Herlaer, een weilandje gelegen in
de parochie van Gestel aan de Cleijn Brugge, genoemd de
Smeetsbrugge, b.p. de Dommel, de gemeenschappelijke straat, de
Vestgrave. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten daarin van zijn kant af te handelen. Datum 16 maart 1541.
=================148====================
Aktennr : 148
Folio :
38-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 30-03-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Andries
Andriessen en verkoopt nu aan Jacob Zeberts van Groeningen een
jaarlijkse chijns van 25 stuivers, steeds te betalen op St. Maartensdag in
de winter en voor de eerste keer per a.s. St. Maartensdag en zo van
jaar tot jaar, op onderpand van een hooibeemd gelegen op Den Dungen
in de vrijheid van Den Bosch, b.p. het klooster van St. Clara in Den
Bosch, de gemeenschappelijke straat, Peter Aerts, het klooster van
Eijckendonck. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten van zijn kant af te handelen, behalve een erfelijke chijns van 4
karolusguldens van elk 20 stuivers. Jan belooft het onderpand in goede
staat te houden voor de betaling van de jaarlijkse chijns van 25 stuivers
(is een betalingsbelofte, JT). Datum 30 maart 1541.
=================149====================
Aktennr : 149
Folio :
38-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 30-03-1541
Voor schepenen is verschenen Jacob Zeberts van Groeningen en belooft
Jan Andries Andriessen dat die de jaarlijkse chijns van 25 stuivers mag
aflossen tegen betaling van 25 karolusguldens, elk van 20 stuivers, of in
ander gelijkwaardig geld. Actum als boven.
=================150====================
Aktennr : 150
Folio :
39-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 29-03-1541

Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Jenneke weduwe van
Jacop Hermans en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten
behoeve van haar wettige dochter Lisbeth, zijnde de vrouw van Jacob
Zeberts van Groeningen, inzake het 1/8e deel van het bezit van wijlen
Jacop Hermans. Datum 29 maart 1541.
=================151====================
Aktennr : 151
Folio :
39-r
Soort akte : overdracht vruchtgebruik
Datum : 29-03-1541
Op de zelfde dag is hier verschenen deze Lisbeth dochter van Jacob
Hermans en draagt het 1/8 ste deel van het recht van vruchtgebruik dat
haar moeder Jenneken als weduwe van Jacob Hermans vandaag aan
haar had overgedragen, weer terug over aan haar moeder. Actum als
boven.
=================152====================
Aktennr : 152
Folio :
39-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 30-03-1541
Wij Jan Lodewijks Verstrijpt en Mathijs van Beeck, schepenen van Gestel
bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Gijsbert Janssen van
den Bogaert als weduwnaar van Yda dochter van wijlen Jan Gijsberts en
draagt nu aan zijn 4 wettige kinderen verwekt bij genoemde Yda samen
met alle brieven ervan, zijn recht van vruchtgebruik over inzake een
huis, erf etc., gelegen in de parochie van Gemonde in de jurisdictie van
Gestel, b.p. Peter Henrick Gijsberts, Geerinck Rutgers van Griensvenne,
de gemeenschappelijke straat. Gijsbert belooft de overdracht gestand te
doen en alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 30 maart
1541.
=================153====================
Aktennr : 153
Folio :
39-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 30-03-1541
Wij Jan Lodewijk Verstrijpt en Matijs van Beeck schepenen van Gestel

bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Gijsbert Janssen van
de Bogaart, weduwnaar van Yda en doet afstand inzake zijn recht van
vruchtgebruik van een huis, hofstadt met sloten, houtwas etc. gelegen
in de parochie van Gemomnde, jurisdictie van Gestel, b.p. Peter Henrick
Gijsberts, Geerinck Rutgers van Griensvenne, de gemeenschappelijke
straat volgens schepenbrieven van Gestel. Hij doet afstand ten behoeve
van zijn 4 wettige kinderen verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda.
Hierbij zijn verschenen deze 4 kinderen, te weten Jan, Gijsbert, Heesken
met haar voogd en nog Jan Willem Thijssen als man van Elisabeth en
verkopen dat huis, tuin, hofstad en houtopstand etc. samen met alle
brieven ervan aan Peter Henrick Gijsberts en de verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten daarin van hun kant af te
handelen, behalve een cijns van 2 pond per jaar aan de kerk van
Gemonde die Gijsbert steeds uit zijn beemd te Halle betaalde in de
jurisdictie van Boxtel, welke chijns van 2 pond Peter aan Gijsbert belooft
die te zullen betalen, zodat Gijsbert en zijn bezit en erfgenamen
daarvoor zijn gevrijwaard. Als extra onderpand stelt Peter een stuk
beemd inzake die 2 pond, b.p. de erfgenamen van Marten van Campen,
de H. Geest van Den Bosch. Datum 30 maart 1541.
Inzake de chijns van 2 pond zal Gijsbert een brief van Peter Henrick
Gijsberts krijgen voor de kerk van Gemonde.
=================154====================
Aktennr : 154
Folio :
39-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 30-03-1541
Voor schepenen is deze Peter zoon wijlen Henrick Gijsberts verschenen
en belooft op onderpand van al zijn bezit een bedrag van 100
karolusguldens van elk 20 stuivers te betalen aan Gijsbert Jansen van
de Bogaert per a.s. Maria Lichtmisdag. Actum als boven.
=================155====================
Aktennr : 155
Folio :
40-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 22-04-1541
Wij Willem Henricks van Griensven en Mathijs Willems van Beeck,
schepenen in Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen
Marcelis zoon Henrick die Boese en belooft aan Aert Gerit Peters een

bedrag van 12 karolusguldens en 14 stuivers, elke gulden van 20
stuivers per a.s. Marie Annuntiationis (Maria Boodschapsdag, JT). Datum
22 april 1541.
=================156====================
Aktennr : 156
Folio :
40-r
Soort akte : verkoop
Datum : 20-04-1541
Wij Willem Goerts van de Merendonk en Jan Claessen, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Peter zoon
wijlen Peter Joesten en draagt aan Joest Gerits van de Venne, alle
rechten over van het bezit dat hij heeft geerfd na de dood van van zijn
vader Peter en van zijn moeder Hadewijch dochter van Jan Michiels,
welk bezit is gelegen in de parochie Gestel. Peter belooft de overdracht
gestand te doen en alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.
Datum 20 april 1541.
=================157====================
Aktennr : 157
Folio :
40-r
Soort akte : kwitantie
Datum : 25-04-1541
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick van Weert de jonge,
schepenen van Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen
Henrick Claessen van Engelen en verklaart dat Joest Gerits van de
Venne aan hem een pacht van anderhalf mud rogge, maat van Den
Bosch, heeft afgelost die Henrick jaarlijks heeft ontvangen uit het bezit
van wijlen Jan Michiels. Henrick belooft deze kwitering altijd gestand te
doen en alle lasten af te handelen. Datum 25 april 1541.
=================158====================
Aktennr : 158
Folio :
40-v
Soort akte : belofte van een lijfpacht
Datum : 15-05-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Joorden zoon wijlen Dirck
Henricks en verkoopt aan Waltgaert Aelbrechts een jaarlijkse pacht van
1 zester rogge, steeds te betalen op Maria Hemelvaartsdag en voor de
eerste keer per a.s. Maria Hemelvaartsdag en zo steeds van jaar tot

jaar, zolang als Dirck Gerit Michiels zal leven, op onderpand van een
huis, erf, akkerland etc. groot ca. 6 lopenzaad gelegen in de parochie
Gestel ter plaatse Thede genoemd, b.p. de erfgenamen van Dirck van
Empel, Henrick van Deventer, Jacob van Deventer, de gemeijnte.
Joorden belooft de overdracht gestand te doen. Datum 15 mei 1541.
=================159====================
Aktennr : 159
Folio :
40-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-05-1541
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Willem Goerts van der
Merendonck, schepenen in Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is
verschenen Gijsbert Roelofs en draagt aan Henrick Henricks van Weert
en aan Jan Dirck Godschalks als rectoren van de H. Geest te Gestel, al
zijn roerend en onroerend goed over dat hij bezit, vanwege
achterstallige pachten die Gijsbrecht aan deze tafel van de H. Geest
schuldig is en waarvoor deze H. Geestmeesters hem in rechte
aangesproken hebben en zijn bezit daarvoor in beslag genomen. Datum
15 mei 1541.
=================160====================
Aktennr : 160
Folio :
40-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-05-1541
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick Henricks van Weert,
schepenen in Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen
Gijsbert zoon wijlen Henrick Gijsberts en draagt aan Jan Eijmberts, Aert
Peter Aerts, Henrick Willem Pauwels en aan Peter Henrick Gijsberts al
zijn roerend bezit en vee over, paarden, hooi, schapen, huisraad en
erfelijk bezit waar zich dat ook bevindt. Gijsbert belooft deze overdracht
gestand te zullen doen en dit geldt tot wederopzegging. Datum 13 mei
1541.
Zulks is gebeurd vanwege lasten, kosten en andere schades in
processen en vonnissen. Datum als boven.
=================161====================
Aktennr : 161
Folio :
41-r
Soort akte : verkoop

Datum : 27-05-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Antonis zoon wijlen Dirck
van der Steen en verkoopt nu aan Otten zoon van wijlen Gerit Vilts het
1/10e deel van een huis, erf, tuin etc. gelegen in de parochie Gestel op
de Dungen, b.p. Willem Zegers met meer anderen, de erfgenamen van
Jan van Roeij, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft deze
overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten daarin af te
handelen, behalve 8 stuivers, een philipspenning uit het hele huis aan
de heer van Herlaer als grondchijns en een half pond ouds aan het
hoogaltaar in de kapel van Den Dungen en elk jaar 7 stuivers een oort
uit het hele huis als bijdrage voor het door het dorp opgenomen geld dat
samen met de inwoners moet worden afgelost. Datum 27 mei 1541.
=================162====================
Aktennr : 162
Folio :
41-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 28-05-1541
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaar verklaren dat voor ons is verschenen Gerit zoon wijlen Peter van
Aken en verkoopt (is in feite een betalingsbelofte, JT) nu aan Gijsbert
zoon wijlen Jan Ghijselen een jaarlijkse chijns van 2 karolusguldens,
elke gulden van 20 stuivers, steeds met Kerstmis te betalen en voor de
eerste keer per a.s. Kerstmis op onderpand van een huis, erf, tuin en
hopland gelegen in de parochie Gestel bij de kerk aan de Plaats
genoemd de Zwaan, b.p. het erf van het gasthuis van Jan Schilders in
Den Bosch, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 13
stuivers als grondchijns aan de heer van Herlaer, een cijns van 6
karolusguldens en 3 zesters rogge, nog het 2/3e deel van 1 lopen rogge,
nog de bijdrage vanwege door het dorp Gestel opgenomen geld. Datum
28 mei 1541.
=================163====================
Aktennr : 163
Folio :
41-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 28-05-1541
Voor schepenen is verschenen Gijsbert zoon wijlen Jan Ghijssels en
belooft aan Gerit zoon wijlen Peter van Aken dat die de rente van 2

karolusgulden altijd mag aflossen met 32 karolusguldens, elke gulden
van 20 stuivers of in ander gelijkwaardig geld. Actum als boven.
=================164====================
Aktennr : 164
Folio :
41-v
Soort akte : in bewaargeving
Datum : 06-01-1541
Peter Willems van Griensvenne heeft bij schepenen 10 en een halve
gulden, elke gulden van 20 stuivers, in bewaring gegeven. Schepenen
hierbij waren Willem Henricks en Henrick van Weert en het geld is
bestemd voor Willem Jan Vet(?). Datum 6 januari 1541.
Voetnoot 1 :
Nog geeft genoemde Peter 6 en een halve gulden in beheer.
Voetnoot 2 (verderop) :
Dit genoemde geld heeft Peter Willem Rutten bij de schepenen
opgehaald, welk geld toekomt aan Peter Lenaert Aerts.
=================165====================
Aktennr : 165
Folio :
41-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 08-06-1541
Wij Willem Henricks en Jan Lodewijk Verstrijpt, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Beatrijs weduwe van Roelof
Eijmberts en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik in een
vierde deel van alle erfelijk en roerend bezit dat door haar man is
achtergelaten en draagt het over aan haar zwager (= is hier schoonzoon
bedoeld, zie volgende akte, JT) Frans zoon wijlen Jan Ariaens. Beatrijs
belooft de overdracht gestand te doen en alle lasten hierin van haar
kant af te handelen. Datum 8 juni 1541.
In marge :
Vranck Jan Priems (?, is hij de zelfde als Frans Jan Ariaens?)
=================166====================
Aktennr : 166
Folio :
41-v
Soort akte : overdracht eigendom
Datum : 08-06-1541
Wij Willem Henricks en Jan Loeijen Verstrijpt, verklaren dat Beatrijs
weduwe van Roelof Eijmberts het 1/4e deel van al haar roerend en

onroerend bezit had overgedragen aan haar zwager Frans Janssen, welk
bezit door haar man was nagelaten. Daarna is hier verschenen deze
Frans en draagt dat zelfde bezit weer over aan Antonis zoon wijlen
Roelof Eijmberts. Frans belooft alle lasten hierin af te handelen. Actum
als boven.
=================167====================
Aktennr : 167
Folio :
41-v
Soort akte : belofte
Datum : 08-06-1541
Voor schepenen van hiervoor is verschenen Frans Janssen en belooft
aan de moeder van zijn vrouw (zijn schoonmoeder dus, JT) dat hij die in
rust en vrede in het genot zal laten voor het 1/4e deel van alle roerend
en onroerend bezit dat ze eerder aan hem had overgedragen. Actum als
boven.
=================168====================
Aktennr : 168
Folio :
42-r
Soort akte : overdracht eigendom
Datum : 31-07-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Wouter Driessen
en draagt aan zijn zwager Laureijs Janssen het bezit over dat hij na de
dood van zijn broer Thijs Wouters heeft geerfd. Jan Belooft de
overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten hierin van zijn
kant af te handelen. Voorwaarde is dat Laureijs wel recht van overpad
zal hebben over de kant van het land van Andries om op het land van
hierboven te komen met vee, karren etc. als hij dat zou willen. Datum
31 juli 1541.
=================169====================
Aktennr : 169
Folio :
42-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 29-04-1541
Deze 2 navolgende brieven staan bij de koop van het huis dat Jan
Verspanck verkocht aan Laureijs Willems de Smidt. (zie folio 36-v, daar
is het Laureijs zoon Willem Dirck Gijben, JT)

Wij, Joest Gerits van de Venne, Willem van de Merendonck en Jan Loijen
Verstrijpt, schepenen in Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons is
verschenen Jan Claessen Verspanck en verklaart van Laureijs Willem
Dirk Gijsbrechts een bedrag van 50 karolusguldens te hebben
ontvangen, van elk 20 stuivers, terzake van een huis, erf etc., gelegen
in de parochie Gestel aan de kerk. Verder verklaart Jan dat hij voor de
andere 50 gulden waarvan hij een schuldbrief heeft, een jaarlijkse rente
van 3 gulden mag betalen op onderpand van het bezit, waarvoor de ene
partij aan de andere per a.s. Maria Lichtmisdag schepenbrieven zal doen
maken. Jan mag aan Laureijs in plaats van zijn aangekocht huis, ook
een andere huis in onderpand voor de rente geven, gelegen te Herlaer.
Verder is voorwaarde dat als er enige lasten blijken te komen op dit huis
dat Laureijs heeft gekocht, dat de opdracht van de 50 karolusguldens
dan komt te vervallen, waarvoor Jan dan zal kwiteren. Datum 29 april
1541.
=================170====================
Aktennr : 170
Folio :
42-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 10-02-1541
Voor Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel is
verschenen Peter Scuerman en belooft als schuldenaar dat hij de 6
ponden die men jaarlijks uit het gekochte huis en erf aan de zusters van
Orthen betaalt, zodanig zal betalen dat Laureijs Willem Smidt daardoor
geen schade zal lijden. Datum 10 februari 1541.
(is het huis uit de vorige akte, JT)
=================171====================
Aktennr : 171
Folio :
42-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-07-1541
Wij Henrick van Weert en Jan Loijen Verstrijpt, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Gerit Aert Henricks en
verkoopt nu aan heer Aerden van Heze, priester, samen met alle
brieven een huis, erf met tuin en akkerland, groot ca. 3 lopenzaad
gelegen in de parochie Gestel ter plaatse genoemd Thede, b.p. de
erfgenamen van Lambert Millinck, de gemeenschappelijke straat, de
erfgenamen van Jan Coelbaerts. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten hierin van zijn kant af te handelen,
behalve een cijns van 2 pond aan de kerk van Gestel. Datum 23 juli

1541.
In marge :
Nota bene : de kerk van Gestel 17 en een halve stuivers (komt overeen
met 1 en een kwart van de jaarcijns van 2 pond, JT)
=================172====================
Aktennr : 172
Folio :
42-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 00-00-1541
Wij Willem Henriks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Mechteld dochter van wijlen
Willem Jan Gerits met haar voogd en draagt haar recht van
vruchtgebruik over, dat aan haar volgens het testament werd vermaakt
door heer Jan zoon wijlen Henrick Mennekens, in de 2 vierde delen van
2 stukken akkerland. Ze draagt dat vruchtgebruik nu over aan haar 3
natuurlijke kinderen verwekt bij deze heer Jan en diens ´maat´
(=partner, JT) Mechteld.
Voetnoot :
Deze 2 stukken land werden op 25 juli 1541 overgedragen aan Joest
Loijen.
=================173====================
Aktennr : 173
Folio :
43-r
Soort akte : verkoop
Datum : 25-07-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons zijn verschenen Marten en Henrick, broers en
hun zuster Katarina met haar voogd, kinderen van heer Jan Henrick
Mennekens, priester van Thienden, op grond van het testament dat deze
heer Jan als gift en om godswil aan zijn kinderen had vermaakt, waarbij
hij aan zijn uitvoerders van het testament alle bevoegheden had
gegeven om diens pachten en chijnsen etc. te verkopen, welke
machtiging door heer Jan met een schepenbrief van Den Bosch was
gegeven d.d. 10 september 1540. Voor ons zijn nu deze 3 kinderen van
hiervoor verschenen en verkopen nu samen met alle brieven ervan aan
Jan Loijen Verstrijpt een stuk land gelegen in de parochie van Gemonde
in de heerlijkheid Herlaer, b.p. Dirck Brants, het erf van de rector van
het St. Katarina-altaar in de kerk van Gestel, de gemeenschappelijke
weg genoemd op Dechel. Heer Jan had dat land eerder van Everit
Goessens gekocht. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en

alle lasten daarin van hun kant af te handelen. Datum 25 juli 1541.
=================174====================
Aktennr : 174
Folio :
43-r
Soort akte : verkoop
Datum : 25-07-1541
Nog verkopen de 3 kinderen uit de vorige akte nu aan Jan Loijen van
den Strijpt de 3 delen van een stuk land groot ca. 1 lopenzaad, gelegen
in de parochie van Gemonde in de heerlijkheid van Herlaer, b.p. het erf
van de rector van het St. Katarina-altaar in de parochie Gestel genoemd
de Woeste Hoeve, b.p. de erfgenamen van Marten van Campen, de
straat op Oechel (Echel?). Dat perceel had heer Jan eerder gekocht van
Dirck Brants. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle
lasten hierin van hun kant af te handelen. Actum als boven.
=================175====================
Aktennr : 175
Folio :
43-r
Soort akte : machtiging
Datum : 25-07-1541
Katarina dochter van heer Jan van Thienden heeft als haar wettige
gemachtigde haar broer Marten aangesteld, verder Jan van den Goer en
Henrick van Weert. Datum 25 juli 1541.
=================176====================
Aktennr : 176
Folio :
43-v
Soort akte : overdracht vruchtgebruik
Datum : 30-11-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Sophia weduwe van
Willem van Gerwen en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik
wat betreft het kindsdeel van haar wettige dochter Hillegonde verwekt
bij genoemde Willem en draagt dat vruchtgebruik nu over aan Adriaen
Gijsbrecht Eijmbrechts. Sophia en haar voogd belooft de overdracht
gestand te zullen dien en alle lasten hierin af te handelen. Datum 30
november 1541.
=================177====================
Aktennr : 177

Folio :
43-v
Soort akte : overdracht bezit
Datum : 10-11-1541
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen Gijsbrecht Eijmbrechts als
man van Hillegond dochter van Willem Lamberts van Gerwen verwekt
bij Sophia uit de vorige akte en draagt alle erfelijk bezit waarop hij en
zijn vrouw rechten zouden hebben, waar dat bezit zich ook mag
bevinden nu over aan zijn zwagers Laureijs en Hubert, broers en wettige
kinderen van genoemde Willem van Gerwen. Adriaen belooft de
overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten hierin van zijn
kant af te handelen, behalve dat Laureijs en Hubert wel de pachten en
chijnsen uit dat bezit moeten betalen. Datum 10 november 1541.
=================178====================
Aktennr : 178
Folio :
44-r
Soort akte : minnelijke overeenkomst
Datum : 02-09-1541
Er is een zeker proces en twist ontstaan tussen Laureijs Willem de Smidt
(hij is de zelfde als Laureijs Willem Dirck Gijben, JT) en diens vrouw
Jenneken. Daarom hebben heer Adriaen kapelaan te Gestel en Claes
Spierincks samen met de buren gepoogd om hen weer bij elkaar te
brengen en dat ze elkaar om vergiffenis zouden vragen en zoals
voorheen weer samen gaan wonen zoals een man en vrouw schuldig zijn
te doen. Laureijs zal zijn vrouw geen ´hoere en snoere´ vernoemen en
haar ook niet ´werpen of smijten´. Verder zal zij Jenneken genoemde
Laureijs niet ´boeven of rabauwen´ noemen. Indien men met de buren
zal bevinden dat Laureijs met Jenneken onredelijk leeft, zal Peter, de
broer van Jenneken alle huisraad van Jenneken mogen komen halen
zonder dat Laureijs daar bezwaar tegen kan maken. Ook belooft Laureijs
hier voor schepenen dat hij niets van de huisraad en bezit van Jenneken
zal verkopen, veranderen of vernielen, tenzij in overleg met haar.
Schepenen hierbij waren Willem Henricks en Mathijs van Beeck. Datum
2 september 1541.
=================179====================
Aktennr : 179
Folio :
44-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 25-07-1535

Henrick van Weert belooft een jaarlijkse cijns van 10 stuivers op
onderpand van al zijn bezit. Schepenen hierbij waren Willem Henricks en
Joest Gerits van de Venne. Hiervan een aflossingsbrief te maken. Heer
Aert heeft de erfbrief. Datum 25 juli 1535. (attentie jaartal, er staat niet
bij aan wie hij de rente belooft, maar uit de kantlijnaantekening blijkt
dat het heer Aert van Heze zou moeten zijn, priester, JT)
In marge :
Heer Aert van Heze.
=================180====================
Aktennr : 180
Folio :
44-v
Soort akte : verkoop
Datum : 10-10-1541
Wij Henrick van Weert en Willem Goerts van de Merendonck, schepenen
van Gestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan, Erken en
Katarina wettige kinderen van wijlen Jacop Gijssels, voor henzelf
handelend en voor hun broer Henrick en ook voor hun zuster Cornelia,
en verkopen nu samen met alle brieven ervan aan Gijsbert zoon wijlen
Jan Ghijskens het 1/3e deel van een stuk moerland, genoemd de
Bijvaert, gelegen bij Zegewerp in de parochie van Gestel, b.p. het erf
eerder van de Hemelsche Poorten en nu Joest Gerits van de Venne, de
genoemde kinderen zelf, de gemeijnte, het water (waarschijnlijk een
ven, JT) van de genoemde kinderen. Nog verkopen ze een stuk land in
de zelfde parochie, b.p. het eerdergenoemde moerland eerder het erf
van Goert van Zeelent en nu van heer Jacob Zanders, de gemeijnte, het
water daar genoemd het Venne met zijn waterlaten, lopend door de
ervan van Zegewerp, volgens de schepenbrieven van Den Bosch. De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun
kant daarin af te handelen. Datum 10 oktober 1541.
=================181====================
Aktennr : 181
Folio :
44-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 23-10-1541
Wij Mathijs van Beek en Jan Loeijen, schepenen van Gestel verklaren
dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Willem van Beeck en
verkoopt nu aan Gerit Jan Serijs een jaarlijkse pacht van 1 malder
rogge, maat van Den Bosch, steeds te betalen op St. Severijnsdag en te
leveren in Gestel, op onderpand van een akker genoemd de Spoeijte
groot ca. 6 lopenzaad met de houtwas etc. gelegen in de parochie van

Gestel, b.p. de kerk van Gestel, het lopende water daar genoemd de
Spoeijte, Jan Gielis, de gemeenschapprlijke straat. De verkoper belooft
de verkoop gestand te dien en alle lasten hierin af te handelen, behalve
2 pond geld aan de kapel te Rumel. Datum 23 oktober 1541.
In marge 1 :
Dit malder rogge dat Jan Loijen heeft gekocht is afgelost op 4 oktober
1541.
In marge 2 :
Gerit Jan Serijs, kuiper.
=================182====================
Aktennr : 182
Folio :
45-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 23-10-1541
Voor schepenen is hier verschenen Gerit zoon Jan Serijs (van de Laer,
JT) en belooft op onderpand van al zijn bezit aan Willem Willems van
Beeck uit de vorige akte dat hij dit malder rogge zal laten aflossen met
20 karolusguldens elk van 20 stuivers, mit er een half jaar vooraf is
opgezegd. Datum 23 oktober 1541.
=================183====================
Aktennr : 183
Folio :
45-r
Soort akte : beneficie St. Catharina-altaar
Daum : 16-10-1541
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons zijn verschenen Peter zoon Aert Henricks en
Hubert zoon Lenaert Aerts en verklaren dat ze er bij aanwezig waren
toen jonker Ricalt van Merode, schout van Diepenbeeck (nabij Hasselt,
JT) vanwege zijn wettige zoon Ricalt als beneficiant van het St.
Katarina-altaar in de parochiekerk van Gestel, als diens wettige
vertegenwoordiger, toen heer Adriaen van Griensvenne priester en
kapelaan van de kerk van Gestel had aangesteld, waarbij hij deze heer
Adriaen alle bevoegdheden en speciale opdracht had gegeven om
namens de genoemde beneficiant, alle inkomsten te eisen, te
ontvangen, daarvoor kwijting te geven etc. wat betreft cijnsen, pachten,
landhuur, de houtwas genoemd van de Woechten, alle toebehorend aan
het genoemde benficie, welke inkomsten uit dat bezit aan dat benedicie
betaald moeten worden. Als het nodig is mag de gemachtigde dat met
rechtsmiddelen afdwingen zoals de opdrachtgever dat zelf voor ogen
gehad zou hebben. De gemachtigde mag zelf ook weer andere

gemachtigden benoemen. De machtiging geldt tot wederopzeggen.
Datum 16 oktober 1541.
=================184====================
Aktennr : 184
Folio :
45-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 04-11-1541
Wij, Willem Henricks en Jan Loijen Verstrijpt, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Aleijt dochter van wijlen
Joerden van Boeninghen als weduwe van Hubert Janssen en draagt nu
met instemming van haar voogden Jan Loeijen en Gerit de Cuijper aan
haar wettige kinderen Jan en Joerden verwekt bij vermelde Hubert, een
akker over groot ca. 4 lopenzaad gelegen in de parochie Gestel ter
plaatse genoemd Hezeler, b.p. Willem Marcelis, de erfgenamen van Aert
Janssen, Marcelis die Boese, de gemeenschappelijke straat. Ze doet dat
op grond van het testament waarin haar die bevoegheid was gegeven
door wijlen haar man Hubert, welk testament wij gezien en gelezen
hebben. Aleijt belooft de overdracht altijd gestand te zullen doen en alle
lasten hierin van haar kant af te handelen. Datum 4 november 1541.
=================185====================
Aktennr : 185
Folio :
45-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-11-1541
Voor schepenen zijn hier verschenen Jan en Joerden wettige kinderen
van wijlen Hubert Janssen en hebben met toestemming van hun
voogden Jan Loeijen en Gerit die Cuijper ook vanweg het testament van
hun wettige vader Hubert Janssen, de akker uit de vorige akte verkocht
aan Claes zoon wijlen Jan van Gael. De verkopers beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten hierin van hun kant af te handelen,
behalve een pacht van 6 zesterzaad rogge aan Jacob Coelbaert of diens
erfgenamen. Datum 4 november 1541.
=================186====================
Aktennr : 186
Folio :
45-v
Soort akte : verkoop
Datum : 12-11-1541
Wij Willen Goerts van de Merendonck en Jan Claessen, schepenen in

Gestel verklaren dat voor ons is verschenen Lambert zoon wijlen Jan
van Engelant en verkoopt aan Jan zoon Gielis Janssen al het roerend en
onroerend bezit dat hij heeft geerfd na de dood van Geertruijd van der
Meer. Lambert belooft de verkoop gestand te doen. Datum 12 november
1541.
=================187====================
Aktennr : 187
Folio :
46-r
Soort akte : verkoop
Datum : 19-11-1541
Wij Willem Henricks van Weert en Jan Claessen, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Jochem zoon wijlen Jan van
Engelant en verkoopt nu aan Jan Gielis Janssen al het door hem geerfde
bezit afkomstig van wijlen Jan van der Meer zijnde de oom van zijn
vader. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
daarin van zijn kant af te handelen. Datum 19 november 1541.
=================188====================
Aktennr : 188
Folio :
46-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 11-10-1541
Wij Willem Henricks van Griensven en Henrick van Weert, schepenen in
Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Willems,
Henrick zoon Henrick Gielis, Henrick zoon Peter Eijmberts en Michiel
zoon Rutger van Griensven als rectoren en kapelmeesters van Dungen
en verkopen nu aan Gerit Peter Huberts van Gerwen en aan Katarina
dochter van Eijmbert Henricks, een jaarlijkse cijns van 2 pond, steeds te
betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, erf, tuin etc.
groot ca. een zesterzaad gelegen in de parochie Gestel, b.p. Mechteld
dochter van Rutger van Griensvenne, de gemeenschappelijke straat, de
gemeenschappelijke pad, Katarina Timmermans. Nog op onderpand van
een heiveld gelegen in de zelfde parochie, b.p. de gemeenschappelijke
straat, de erfgenamen van Jan Huben, de gemeenschappelijke straat en
meer anderen. Nog op onderpand van een weiland gelegen in het Woud
in de vrijheid van Den Bosch, b.p. de erfgenamen van Henrick Strijck,
Aert Henricks van de Hovel, Willem Rutten, de gemeenschappelijke
straat. De kapelmeesters beloven deze verkoop (is feitelijk een
betalingsbelofte van een cijns, JT) gestand te doen op onderpand van al
het bezit van de kapel en de cijns te garanderen en de onderpanden
daarvoor in goede staat te houden. Datum 11 oktober 1541. (in ieder

geval is duidelijk welk bezit deze kapel van den Dungen op dat moment
had, ook al is de akte vervallen, JT)
Voetnoot :
Deze brief is vervallen en teniet gedaan(is ook doorgestreept; JT)
=================189====================
Aktennr : 189
Folio :
46-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 11-10-1541
Wij Willem Henricks van Griensven en Henrick van Weert, schepenen in
Gestel bij Herlaer verklaren dat voor hen is verschenen Gerit Peters van
Gerwen en belooft als schuldenaar op onderpand van zijn huis, erf en
toebehoren gelegen in de vrijheid van Den Bosch op de Sproectstraet
(?) daar groot ca. 12 lopenzaad, b.p. Jan Weijgergans, Willem Groets
Verdonck, de gemeenschappelijke straat, de weduwe van Henrick Jan
Rutten, dat als genoemde Gerit de erfbrief zou vinden van de 2 pond die
hij uit dat huis etc. en het erf van het godshuis jaarlijks moet betalen,
welke brief door de brand van zijn huis verloren is gegaan, waarvoor de
kapelmeester van de kapel op de Dungen deze Gerit een andere erfbrief
hebben toegestaan te laten maken, dat als die oudste brief alsnog wordt
gevonden, dat deze Gerit als ´gelover´ (=schuldenaar) die dan ter hand
zal stellen aan de kapelmeesters. Die rente van 2 pond hadden Evert
Jan Heijmans en diens zuster Heijlwig die in dat huis woonden, zoals die
dat destijds voor schepenen bekend hebben meer dan 50 jaar lang
daaruit betaald. En dus zullen diegene die namens genoemde Evert en
diens zuster op dat erf komen wonen, verplicht zijn die 2 pond jaarlijks
te betalen. Datum 11 oktober 1541.
=================190====================
Aktennr : 190
Folio :
47-r
Soort akte : verkoop
Datum : 16-12-1541
Wij Willem Henricks van Griensven, Henrick van Weert, Mathijs van
Beeck en Jan Loeijen, schepenen te Gestel bij Herlaer verklaren dat voor
ons is verschenen Laureijs Goessen Peters en verkoopt nu aan Anna
dochter wijlen Jan Gerits van Beeck, de helft van een akker genoemd de
Brouwersakker, groot 1 lopenzaad, gelegen in de parochie van Gestel,
b.p. de erfgenamen van Goert van der Merendonck, Marten Peter
Matheus, de erfgenamen van Wouter van Beeck, een watarlaat daar
genoemd de Beeckgrave. De verkoper belooft de verkoop gestand te

doen en alle lasten daarin af te handelen. Datum 16 december 1541.
In marge :
van de 2 lopenzaad land heeft Marten Peter Matheus de andere helft,
toebehorend Laureijs Peter Goossens en Anna dochter van Jan Gerits
van Beeck. (de akte is her en der nogal gewijzigd, is dus onduidelijk
waar deze zijkant-aantekening bij hoort, akte is verder doorgestreept,
zie ook de volgende akte, JT)
=================191====================
Aktennr : 191
Folio :
47-r
Soort akte : verkoop
Datum : 16-12-1541
Wij Willem Henricks van Griensven en Henrick van Weert, schepenen
van Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Laureijs
Goossen Peters en verkoopt nu aan Anna dochter van wijlen Jan Gerits
van Beeck een lopenzaad akkerland hem toebehorend van een akker
van 4 lopenzaad genoemd de Brouwersakker, gelegen in de parochie
van Gestel, b.p. de erfgenamen van Goert van der Merendonck, Merten
Peter Matheus, de erfgenamen van Wouter van Beeck, een waterlaat
daar genoemd de Beeckgrave. De verkoper belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 16
december 1541.
=================192====================
Aktennr : 192
Folio :
47-v
Soort akte : waarborg
Datum : 12-12-1541
Wij Henrick van Beeck en Willem Goerts van de Merendonck, schepenen
van Gestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick zoon wijlen
Jacop Ghijsel Jacops verwekt door deze Jacop bij diens vrouw Beaten
dochter van wijlen Aert Weels en van diens vrouw Fissien toen ze leefde,
verder hierbij Jan zoon wijlen Jacop Ghijssels en Gijsbert zoon van
wijlen Jan Ghijssels en beloven samen en hoofdelijk op onderpand van
al hun bezit, dat ze Jan Coenen, schout van Kempenland, zullen
waarborgen voor een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolusguldens
van elk 20 stuivers of in ander goed gangbaar geld. Die cijns van 3
karolusguldens is eigendom van deze Henrick Jacob Ghijssels uit een
rente van 15 karolusgulden per jaar, die aan de 5 kinderen van Jacop
Ghijssels betaald moeten worden, steeds op St. Jans Baptistdag uit de
hoeve ten Hezeler, gelegen in de parochie van Gestel bij Herlaer. Verder

beloven Henrick, Jan en Gijsbert alle lasten in de cijns van 3 gulden aan
de schout van Kempenland af te handelen. Genoemde Henrick scheldt
genoemde Jan Koenen kwijt voor die 3 karolusguldens die hij (=
Koenen, JT) uit zijn hoeve aan genoemde Henrick voor het 1/5e deel
van die 15 rijnsgulden jaarlijks moest betalen. Datum 12 december
1541. (dus hoeve de Hezeler is eigendom van Jan Coenen, JT)
=================193====================
Aktennr : 193
Folio :
47-v
Soort akte : waarborg
Datum : 12-12-1541
Wij Henrick van Weert en Willem Goerts van de Merendonck, schepenen
van Gestel bij Herlaer verklaren dat Gijsel zoon wijlen Jan Ghijssels en
verder Jan en Henrick broers en zoons van wijlen Jacop Ghijssels, aan
Jan Coenen als schout van Kempenland hebben beloofd om hem
garantie te geven voor een jaarlijkse rente van 3 karolusguldens van elk
20 stuivers, volgens een schepenbrief van Gestel die vandaag is
gemaakt.
=================194====================
Aktennr : 194
Folio :
48-r
Soort akte : vrijwaring voor belofte
Datum : 12-12-1541
Voor ons schepenen zijn verschenen genoemde Jan en Henrick
(Ghijssels, JT) broers en beloven samen en hoofdelijk om Gijsbert en
diens bezit te vrijwaren voor de hiervoor vermelde belofte, alle zonder
bedrog. Datum 12 december 1541. (blijkbaar hebben de broers Henrik
en Jan iets met de schout van doen gehad, anders dan dat het een
kwitering is voor de rente van 3 karolusguldens, mogelijk een door de
schout opgelegde boete, die op die manier werd verrekend ?, JT)
=================195====================
Aktennr : 195
Folio :
48-r
Soort akte : verkoop
Datum : 12-04-1541
Wij Henrick van Weert en Joest Gerits van de Venne schepenen van
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Ghijssel
weduwe van Laureijs Goorts, dochter van wijlen Lambert Mathijssen en

verkoopt samen met haar zwager Willem Cornelis en alle rechten
volgens een schepenbrief van Den Bosch aan heer Jacob zoon wijlen
Jacob Zanders, priester, een jaarlijkse cijns van 30 stuivers, steeds te
betalen op St. Jans Baptistdag in Den Bosch, vrij van beden van de
hertog en vrij van alle andere lasten, op onderpand van een hoeve in de
parochie Berlicum. Die cijns van 30 stuivers had deze Ghijssel erffelijk
verkregen van Jan zoon wijlen Aelbert Simons van Hedel. Ghijssel
belooft de verkoop gestand te doen en de cijns te waarborgen. Datum
12 april 1541.
=================196====================
Aktennr : 196
Folio :
48-v
Soort akte : verkoop
Datum : 17-12-1541
Wij, Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen, Laureijs Goessen Peters
en draagt nu aan Anna dochter van wijlen Jan Gerits een pacht over van
1 malder rogge, zijnde zijn eigendom als man van Jenneken dochter van
Jan Gerits van Beeck, en zoals die aan hem is toebedeeld en wordt
betaald door Lisbeth weduwe van Goert van de Merendonck en haar
kinderen. Verder draagt hij haar nog de helft van een pacht over van 1
malder rogge te ontvangen van Dingen Mercelis Peters en haar
kinderen. Laureijs belooft deze overdracht gestand te doen en alle
lasten hierin van zijn kant af te handelen. Datum 17 december 1541.
(Deze Laureijs is de zelfde als Laureijs Goessen de Ramaker, elders als
zodanig in dit protocol vermeld, JT).
=================197====================
Aktennr : 197
Folio :
49-r
Soort akte : testament
Datum : 30-11-1541
Testament van Jan Spierinck en diens vrouw Geertruijd.
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons in eigen persoon zijn verschenen de
´eerzame en discrete´ Jan Henrick Spierinck en zijn vrouw Geertruijd
dochter van Wouter van Beeck, beiden gezond van lijf en leden en hun
verstand gebruikend en hebben samen na rijp beraad hun testament
opgemaakt. Ze gedenken daarbij het woord van de heilige profeet die
zegt, ´bereid dein huijs want der moet sterven en niet leven´ en omdat

er niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan het uur
waarop, bevelen ze hun ziel na hun dood aan bij God en diens moeder
Maria en het hemelsche gezelschap en wensen hun lichaam in gewijde
aarde te hebben begraven. Voor eventuele begane onrechtvaardigheden
vermaken ze aan de fabriek van de St. Lambertuskerk te Luik een
stuiver eens. Verder willen de testateurs dat de langstlevende van hen
beiden al hun bezit mag houden dat ze nu samen hebben en gebruiken
en dat de eerstoverlijdende zal nalaten, waarbij die zonder enige
uitzondering, alle bezit hetzij roerend of onroerend, waar dat bezit zich
ook maar moge bevinden, mag verkopen, belasten etc. al naar gelang
het haar of hem uitkomt. Dit testament geldt tot hun beider
wederopzeggen. Wij als schepenen hebben hier ons gemeenschappelijk
schepensdomszegel aan bevestigd. Datum 30 november 1541.
Voetnoot :
Jan heeft hier een kopie van op papier.
=================198====================
Aktennr : 198
Folio :
49-v
Soort akte : verkoop
Datum : 14-12-1541
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick van Weert, schepenen
van Gestel verklaren dat voor ons is verschenen Marcelis Marten
Marcelis als man van Anna wettige dochter van wijlen Willem
Timmermans en verkoopt nu met alle brieven erover aan Willem
natuurlijke zoon van Adriaen Spierincks, een huis, brouwinstallatie,
hofstad, gelegen in de parochie Gestel op de Dungen, b.p. de
gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Rut Rutten, Lambert
Gerits, het gasthuis van Dungen. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een
cijns van 9 karolusguldens van elk 20 stuivers aan diegene die er recht
op hebben. De pachten die zullen vervallen per a.s. Maria Lichtmisdag
zullen Marcelis en Willem samen betalen. Datum 14 december 1541.
Voetnoot :
Ingeval er met recht meer lasten staan te betalen, zullen Willem en
Marcelis die ook samen betelen.
=================199====================
Aktennr : 199
Folio :
49-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 14-12-1541

Willem als koper belooft als schuldenaar op onderpand van al zijn bezit
aan Marcelis Marten Marcelis die een bedrag van 70 karolusguldens van
elk 20 stuivers te betalen, nog 2 philipsguldens van elk 25 stuivers,
omdat hij dit goed gezet heeft (de term ´gezet´ kan ik niet verklaren,
JT) en nog 30 keizersguldens van elk 20 stuivers die Katarina weduwe
van Willem Timmermans, zijn schoonmoeder zijnde, in haar testament
had vermaakt aan genoemde Marcelis. Willem belooft de genoemde 70
karolusguldens, de 2 philipsguldens en de 30 keizersgulden aan Marcelis
te betalen per a.s. Pinksteren. Actum als boven.
=================200====================
Aktennr : 200
Folio :
49-v
Soort akte : waarborg
Datum : 07-01-1542
Indien Willem Ariaen Spierincks het genoemde geld niet op de vermelde
dag aan Marcelis betaalt, mag Marcelis het huis etc. weer aanvaarden of
gebruiken en Willem verbeurt dan een boete van 6 karolusguldens van
elk 20 stuivers, een derde voor de heer, een derde voor de kerk te
Gestel en een derde ervan voor Marcelis als verkoper. Datum 7 januari
1542, getuige hierbij Peter Jans Wortel (Worsel?) namens de heer.
=================201====================
Aktennr : 201
Folio :
50-r
Soort akte : testament
Datum : 08-12-1500
Wij Henrick van Weert en Jan Loijen, schepenen in Gestel bij Herlaer,
verklaren dat voor ons is verschenen Dirck Gijsberts die Rietmaker en
diens wettige vrouw Katarina en hebben samen hun testament
opgemaakt en willen dat het wordt nagekomen. Voor
onrechtvaardigheden als ze die al begaan hebben, vermaken ze de
fabriek van de St. Lambrechtskerk in Luik 1 stuiver eens. Verder
bepalen genoemde Dirck Gijsberts en diens vrouw Katarina dochter van
Marcelis de Custer, dat de langstlevende van hen beiden al hun
gezamenlijk bezit mag verkopen, belasten en daarmee naar eigen keuze
mag handelen inzake alle bezit dat ze nu samen hebben, zowel roerend
als onroerend, waar dat bezit zich ook bevindt, zodat de langstlevende
daarvan kan leven. En wat er daarvan overblijft gaat naar de wettige
erfgenamen van hen beiden. Datum 8 december 1500 (moet
waarschijnlijk het jaar 1540 zijn, is een verschrijving?, JT)

=================202====================
Aktennr : 202
Folio :
50-v
Soort akte : huwelijkse voorwaardes
Datum : 12-01-1536
Huwelijkse voorwaarden tussen Mathijs Willems van Beeck en Oda
dochter van Goert Hermans van Oorschot.
Op 12 januari 1536 (attentie jaartal, JT) is er een wettig huwelijk
gesloten tussen Mathijs Willems van Beeck en Marijke (hierboven heet
ze nog Oda, JT) dochter van Goert Hermans en wel op de volgende
wijze. Zij beiden zullen over en weer 40 gulden inbrengen en wie van
hen beiden overlijdt zonder wettig nageslacht te hebben zal die 40
gulden van beide kanten mogen bezitten zolang die langstlevende leeft
en mag daarmee naar eigen keuze handelen. Voor de 40 gulden die
Goert (is de vader van de bruid, JT) aan zijn zwager (lees schoonzoon)
Mathijs als huwelijkse voorwaarde heeft beloofd, zal Mathijs hem elk
jaar een mud rogge betalen en als een van de beide ouders van Goert
komt te overlijden, zal Goert dat mudde rogge mogen lossen met 40
karolusguldens zoals hij heeft beloofd. Getuigen Willem Goerts en
Henrick van Weert. (is waarschijnlijk ingeschreven in 1542, de retroakte is van 1536, JT)
=================203====================
Aktennr : 203
Folio :
50-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-01-1541
Wij Willem Goerts van de Merendonk en Jan Claessen, schepenen van
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick
Henricks de Lepper als man van Marije dochter van wijlen Aert Lamberts
van Uden, waarbij ook deze Marije zelf aanwezig is, en verkopen aan
Joest Gerits van de Venne en aan Jacop Janssen van Poppel samen een
stuk zaailand genoemd Tonderswijck gelegen in de parochie Gestel bij
Herlaer in de herdgang van Thede, b.p. de erfegenamen van Jan van
den Weerde, Joest Gerits van de Venne, Jan Claessen, Peter Scuermans,
heer Jacop Zanders, priester. De verkopers beloven de verkoop gestand
te doen en alle lasten van hun kant af te handelen. Akte is als oorkonde
opgemaakt en voorzien van het schepensdomszegel. Datum 7 januari
1541 (attentie jaartal is waarschijnlijk 1542 bedoeld, JT)
=================204====================

Aktennr : 204
Folio :
51-r
Soort akte : verkoop
Datum : 25-01-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Henrick zoon wijlen Jacob
Matheus en verkoopt nu aan Michiel zoon wijlen Jan Verweijen met alle
brieven ervan een stuk akkerland, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de
parochie van Gestel in de herdgang van Thede, b.p. Michiel Janssen van
der Weijen, Willem van Hezelaer, Peter Jan Willems die Rueme(?) met
meer anderen. Dat stuk land had Henrick gekocht van Geertruijd
weduwe van Dirck Ariaen Gerits. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 2 zesters rogge
per jaar aan Gijsbert Pels en 5 en een half cijnshoen aan de heer van
Herlaer, nog 2 stuivers een oort als grondchijsn in Den Bosch, nog een
chijns van 25 stuivers aan Henrick als verkoper, aflosbaar met 20
karolusguldens van elk 20 stuivers. Datum 25 januari 1542.
=================205====================
Aktennr : 205
Folio :
51-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 25-01-1542
Michiel Jans Verwijen is hier voor schepenen verschenen en belooft aan
Henrick uit de vorige akte dat hij hem elk jaar uit deze akker een cijns
zal betalen van 25 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de
eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en zo steeds door.
=================206====================
Aktennr : 206
Folio :
51-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 25-01-1542
Henrick zoon wijlen Jacob Matheussen is de zelfde dag hier verschenen
en belooft wederom aan Michiel Janssen Verweijen dat hij deze jaarlijkse
chijns zal aflossen met 20 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers,
samen met de nog onbetaalde termijnen. Datum 25 januari 1542.
=================207====================
Aktennr : 207
Folio :
51-v

Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 25-01-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Jan Stoenvoets (Scoenvoets?) en
belooft als schuldenaar op onderpand van al zijn bezit aan Wouter
Franck Pauwels die per a.s. mei een bedrag van 4 gulden te betalen van
elk 20 stuivers en nog 3 dergelijke guldens per a.s. St. Jacobsdag.
Datum 25 januari 1542.
=================208====================
Aktennr : 208
Folio :
51-v
Soort akte : onafgemaakte akte
Datum : 00-00-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel .. (akte
is niet afgemaakt, rest van de bladzijde is blanko, JT)
=================209====================
Aktennr : 209
Folio :
52-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 20-08-1538
Wij Willem Henricks van Griensvenne, Henrick van Weert, Willem Goerts
van de Merendonck, Joest Gerits van de Venne schepenen in Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon Claes Verspanck
als man van Jenneken, verder Peter zoon wijlen Jan Schuermans als
man van Jutten, gezusters en wettige dochters van wijlen Dirck Jan de
Hemeler en diens vrouw Barbara, en hebben een deling gemaakt van
het bezit dat ze na de dood van hun vader Dirck Jan de Hemeler hebben
geerfd nadat hun moeder Barbara en haar voogd afstand van haar recht
van vruchtgebruik had gedaan.
Bij deze deling krijgt Peeter Schuermans het huis, tuin brouwhuis en erf
gelegen in de parochie Gestel aan de Plaats, b.p. Jacop Deelvoet, Jan
Verspanck, de veste daar, de gemeenschappelijke straat, het erf van
Peter zelf, waarbij Peter daar zijn plaats zal behouden. Nog krijgt hij een
hofje gelegen op Heeschakker, b.p. het land van de kapel van Rumel,
Merten Niclaes (?) Spierincks, de erfgenamen van Henrick Spierincks, de
Dommel. Nog krijgt hij de helft van een hopveld, ter zelfder plaatse
gelegen genoemd de Donderswijck, gelegen in de parochie Gestel, b.p.
de erfgenamen van Mechteld weduwe van Henrick Leppers, Meus Jan

Gelaevimans, Lambert Millinck. Nog krijgt hij 3 lopenzaad land gelegen
in het hopveld dat Jan en Peter samen hebben gedeeld, b.p. Jan Willems
de Raemaker, Jan Verspanck, het genoemde hopveld, de
gemeenschappelijke wg. Hieruit jaarlijks 9 rijnsguldens te betalen aan
Willem Raessen, nog 5 cijnshoenderen aan de heer van Herlaer, nog 6
pond per jaar aan de zusters van Orthen, nog 11 stuivers aan Joest
Peter Joesten, nog het jaargetijde te moeten vieren van Rutger van Erp.
Genoemde Jan Verspanck krijgt een huis, erf etc. gelegen in de parochie
Gestel aan de Plaats, b.p. Peter Scuermans, de erfgenamen van Goert
van de Merendonck, het lopende water daar genoemd de Vest, de
gemeenschappelijke straat, zoals Jan Verspanck en zijn zwager Peter
Scuerman het hebben afgepaald. Nog krijgt hij een weiland met huis en
erf, gelegen op Nijewe Haerlaer (= Herlaer, JT), gelegen in de parochie
van Gestel, b.p. een gemeenschappelijk pad, Reijner Thonis, Joest
Gerits van de Venne, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de
helft van een heiveld gelegen in Donderswijck in de parochie Gestel,
b.p. de erfgenamen van Henrick de Lepper, Maeus Jan Gelaevimans,
Lambert Millincks, genoemde Jan zelf. Nog krijgt hij 3 lopenzaad land
gelegen bij het genoemde hopland, b.p. Joest Gerits, Peter Scuermans,
het genoemde hopland, de geemeenschappelijke weg. Hieruit moet Jan
jaarlijks 8 karolusguldens betalen van elk 20 stuivers aan Willem
Raessen uit het huis te Gestel, nog een cijns van 3 karolusguldens uit
het hopveld aan Dirck Claessen van Lieschot, nog een pacht van 1
malder rogge uit het land bij het hopveld aan Jan Dircks, uit het huis te
Herlaer verder anderhalve stuiver en 1 oort aan de H. Geest te Gestel.
Als er meer lasten op iemands erfdeel drukken dan zullen ze die samen
betalen. Verder doen ze over en weer afstand van aanspraken op
elkaars erfdeel en ze beloven de deling gestand te doen. Datum 20
augustus 1538. (Attentie jaartal, JT)
=================210====================
Aktennr : 210
Folio :
53-r
Soort akte : boedeldeling
Datum : 03-01-1542
Deling van de kinderen van Jan Everits en diens vrouw Godschalk op 3
januari 1542.
Wij Willem Henricks, Jan Loijen en Henrick van Weert, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen de 9 kinderen
van Jan Everits en diens vrouw Godschalk en hebben een deling

gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Jan en
Godschalk.
Evert en de kinderen van Lonis Jan Everits, te weten Thonis, Aert en
Godschalk krijgen een nieuwe hofstad, huis, erf, tuin met schuur,
bakhuis etc. gelegen in de parochie Gemonde, b.p. Geerinck Rutgers,
Digne weduwe van Marcelis Peters en haar kinderen, Eijmbert van de
Oetelaer, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze een akker
gelegen achter de kerk van Gemonde, b.p. Gerit de Cuijper, de
genoemde hoeve, Gijsbert Pels, de kerk van Gemonde. Hieruit jaarlijks
5 stuiveres 1 oort als grondchijns te Gestel te betalen op St. Michielsdag
en het 1/3e deel ervan op St. Maartensdag te Gemonde.
Het tweede derde deel (er zijn 3 groepen van 3 kinderen elk, JT) betreft
Willemke dochter van Jan Everits als weduwe van Ariaen Mathijs
Scellens met haar voogd, Thomas Jan Gerits als man van Thoniske
dochter van Gerit Jan Seris verwekt bij diens vrouw Mechteld dochter
van Jan Everits en haar zuster Jenneken (=Seris, JT) met haar voogd,
verder Jan Huberts als man van Digne dochter van Jan Everits. Die
krijgen samen een akker groot ca. 3 lopenzaad gelegen aan het Hoerijk
hek in de parochie van Gemonde, b.p. de erfgenamen van Marten van
Campen, de Woeste Hoeve, de gemeenschappelijke weg. Hieruit
jaarlijks een zester rogge aan Jan Daniels te betalen, nog de grondchijns
op St. Maartensdag te Gemonde en 1 lopen ´evene´ en 6 rijsten vlas.
Nog krijgen ze een akker van 3 lopenzaad gelegen aan de
Stoeijenhekken in de parochie Gemonde, b.p. Willem de Raet, de
hoeeve van de kinderen van Gielis Janssen, de gemeenschappelijke
straat. Dit erfdeel moet het 1/4 deel van het Staeijse Hek onderhouden
en de ´wang¨(=vang, ofwel de sluitpaal, JT) van het hek. Nog krijgen
ze een akker genoemd de Raijakker, gelegen in de parochie Gemonde,
b.p. Willem de Raet, Digne weduwe van Marcelis Peters met meer
anderen, de kerkpad, een gemeenschappelijke waterloop. Nog krijgen
ze een derde deel van een houtveld gelegen in de parochie Gemonde in
de dingbank van Roeij, b.p. de gemeenschappelijke straat, de jonge Jan
van den Laere, Erbert Rijckaerts. Hieruit jaarlijks het 1/3 ee deel te
betalen van 2 oude groten aan de heer van Boxtel als grondchijns. Nog
krijgen ze een houtveld gelegen aan het Holler in de parochie Gemonde
in de jurisdictie van Schijndel, b.p. het erf van het klooster van
Oijchendonk, Libaert van den Hoevel, de gemeijnte. Hieruit jaarlijks een
halve brasdenier als grondchijns aan de hoge rentmeester te betalen.
Nog krijgen ze een beemdje gelegen in de Slijbeke in de parochie van
Gemonde, b.p. de erfgenamen van Marten van Campen, Hubert Janssen
van Gerwen, joffrouw Coenen, Jan Loeijen. Nog krijgen ze een erfpacht
van 1 malder rogge per jaar te ontvangn van de erfgenamen van Jacob

Hermans, nog een erfpàcht van 2 zesters rogge te ontvangen van Aleijt
weduwe van Hubert Janssen.
Het derde erfdeel gaat naar Ariaen Laureijs Gerits als man van Agnes
dochter van Jan Everits, Anna dochter van Jan Everits met haar voogd
en Lisbeth dochter van Goert die Luwe verwekt bij Katarina dochter van
Jan Everits. Ze krijgen samen het oude huis met erf, schuur, brouwhuis
en houtopstand, bakhuis en land achter het huis, gelegen in de parochie
van Gemonde, b.p. Henrick Goerts, de gemeenschappelijke straat en
meer anderen, Jan van Ravescot, Jan van den Gasthuijs. Hieruit jaarlijks
een pacht te batelen van 2 mud rogge aan Andries waard in Den Bosch
en 3 malder en 1 malder aan Simon Daniel Adams, nog 6
chijnshoenderen aan de heer van Herlaer op St. Maartensdag en ook
tuinen (muntstuk) aan de zelfde heer. Nog krijgen ze een akker groot
ca. 3 lopenzaad genoemd de Dommelakker gelegen in de parochie van
Gemonde, b.p. het erf van de kerk van Gemonde, Lodewijk Erberts,
gelegen op het hoogste van de boomgaard. Nog moeten ze een cijns
betalen van 3 pond aan Goert Theuwens en de bijdrage voor het door
het dorp geleend geld dat ze samen met de inwoners moeten aflossen.
Ieder zal de lasten uit het eigen erfdeel zodanig betalen dat de andere
erfdelen ervoor gevrijwaard blijven. Ze doen over en weer afstand van
aanspraken op elkaars erfdeel en als er meer lasten op iemands erfdeel
drukken dan nu bekend is, zullen ze samen betalen, ieder voor zijn deel
erin.
=================211====================
Aktennr : 211
Folio :
54-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-01-1542
Wij, Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen te Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Jan Huberts, verder Willemke
weduwe van Ariaen Mathijs Schellekens en Thomas Jan Goerts als man
van Thoniske dochter van Gerit Jan Serijs (=van de Laer, JT) en van
diens vrouw Mechteld dochter van Jan Everits en verkopen nu samen
met alle brieven ervan aan Jan Loeijen Verstrijpt een stukje beemd
gelegen in de Slijbeecke, b.p. joffrouw van Campen, Huijbert van
Gerwen, joffrouw Coenen, Jan Loeijen Verstrijpt. De verkopers beloven
de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 3 januari 1542.
=================212====================

Aktennr : 212
Folio :
54-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-01-1542
Wij Willem Henriks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel verklaren
dat voor ons is verschenen Willemke weduwe van Ariaen Mathijs
Schellekens, verder Thonis, Aert en Godschalk wettige kinderen van
Lonis zoon van wijlen Jan Everits, verder Jan Hubert Huberts als man
van Digne dochter Jan Everits, Jenneke weduwe van Joest Gerits van
Weert en dochter van genoemde Jan Everits, nog Lisbeth dochter van
Goert die Luwe verwekt bij diens vrouw Katarina dochter van wijlen Jan
Everits, nog Anna dochter van Jan Everits met haar voogd, Thomas Jan
Goerts als man van Thonisken dochter van Gerit Jan Serijs verwekt door
deze Gerit bij diens vrouw Mechteld dochter van Jan Everits en nog
Ariaen Gerit Laureijs als man van Agnes dochter van wijlen Jan Everits
en verkopen nu samen een akker van 3 lopenzaad aan hun broer
Everaert zoon wijlen Jan Everits, gelegen aan de Hovelstraet in de
gemeente Gemonde, b.p. Henrick Daniels, Dirck die Rietmeker, Jan
Verloe (= Loijen, JT), een waterlaat daar. Ze beloven deze overdracht
gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen. Actum als
boven.
=================213====================
Aktennr : 213
Folio :
55-r
Soort akte : verkoop
Datum : 03-01-1542
Wij Willem Henricks en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Jenneke weduwe van
Joest Henricks van Weert, dochter van wijlen Jan Everits met haar
voogd, verder Thonis, Aert en Godschalk wettige kinderen van Lonis
zoon wijlen Jan Everits en verkopen nu samen aan Evert zoon wijlen Jan
Everits de twee delen (=2/3e, JT )van een huis, tuin etc., gelegen in de
parochie van Gemonde, b.p. Geerinck Rutgers, Digne weduwe van
Marcelis Peters en haar kinderen, Eijmbert van de Oetelaer, de
gemeenschappelijke straat. Nog de twee derde delen van een akker
gelegen bij de kerk van Gemonde, b.p. het erf van de Woeste Hoeve,
Gerit de Cuijper, Gijsbert Pels, de boomgaard naar de kerk van
Gemonde. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te
handelen. Datum 3 januari 1542.
=================214====================

Aktennr : 214
Folio :
55-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 00-00-1542
Voor schepenen is verschenen Evert Jan Everits en verkoopt (is in feite
een betalingsbelofte, JT) aan Thonis, Aert en Godschalk wettige
kinderen van Lonis zoon wijlen Jan Everits, een jaarlijkse cijns van 4
gulden en 14 stuivers, steeds met Pinksteren te betalen uit de hoeve en
akkerland bij de kerk van Gemonde. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen. Conditie is dat als een van deze kinderen geld nodig
zal hebben en ze Evert een half jaar vooraf opzeggen, dan moet Everit
de cijns aflossen. (zie volgende akte daar blijkt dat het een
betalingsbelofte van Everit is, JT)
=================215====================
Aktennr : 215
Folio :
55-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 00-00-1542
Nog is voor schepenen verschenen Everit Jan Everits en beloofd op
onderpand van al zijn bezit, dat deze cijns van 4 gulden en 14 stuivers
door hem aan Tonis, Aert en Godschalk afgelost zal worden met 78
gulden, elke gulden van 20 stuivers, samen met alle vervallen
termijnen, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Als men hem zelf
opzegt, moet hij hen het geld daarna betalen. Actum als boven.
=================216====================
Aktennr : 216
Folio :
55-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-01-1542
Wij Henrick van Weert en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Gerit wettige zoon van
Jan Gijsberts van Zeland en diens vrouw Heijlwig dochter van Gerit van
den Venne verwekt bij diens vrouw Lisbeth en verkoopt nu met alle
brieven etc. aan Jenneken weduwe van Jacob Hermans, een stuk
akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in de herdgang van
Thede genoemd de Wilgenakker met de beemd eraan, in de parchie van
Gestel, b.p. Henrick van Deventer, heer Jacob Zanders, de
gemeenschappelijke weg, de zelfde beemd. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten hierin af te handelen, behalve

een erfpacht van 1 malder rogge aan het klooster van de Kruisbroeders
en in Den Bosch te leveren, nog een erfchijns van 6 pond aan de
erfgenamen van meester Willem van den Bossche, verder moet er
overpad worden verleend tot de Herlaersche Dijck en aan de beemd van
Jacob Hermans. Nog moet de koper de jaarlijkse bijdrage voor
opgenomen gelden van de gemeente Gestel betalen die met de
inwoners moet worden afgelost en nog het 1/6e deel van opgenomen
gelden aan de erfgenamen van Gerit van de Venne. De kopers zullen al
die lasten zo betalen dat de verkoper ervoor is gevrijwaard. Datum 7
januari 1542.
=================217====================
Aktennr : 217
Folio :
56-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 20-01-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel,
verklaren dat voor ons is verschenen Gerit Peters van Gerwen, verder
Katarina dochter van wijlen Eijmbert Henricks en verkopen nu aan
Henrick zoon wijlen Eijmbert van Griensvenne, om daarmee een mis te
laten celebreren op het St. Jorisaltaar in de kapel van Den Dungen, een
jaarlijkse cijns van 2 ponden, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op
onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 1 zesterzaad, gelegen in de
parochie Gestel op de Dungen, b.p. Mechteld dochter van Rutger van
Griensvenne, Willem zoon Ariaen Spierincks, de gemeenschappelijke
straat. Nog op onderpand van een heiveld groot ca. 2 bunders gelegen
in de de parochie Gestel, b.p. Aert Wouter, de erfgenamen van Jan
Huben, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een
weiland gelegen in het Woud in de vrijheid van Den Bosch, b.p. de
erfgenamen van Henrick Strijck, Aert Henricks van de Hovel, Jan Willem
Rutten, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven de
overdracht gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 20 januari 1542.
=================218====================
Aktennr : 218
Folio :
56-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-02-1542
Wij Willem Henricks en Gerit Loijs van der Borch schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Gerit zoon wijlen Aert van
der Broeck, en verkoopt samen met alle brieven ervan nu aan zijn

natuurlijke zoon Servaes een erfelijke cijns van 2 ponden, steeds te
betalen op St. Servaas Bisschopsdag, op onderpand van een huis, erf
etc. gelegen in de parochie Gestel in herdgang Thede, alom in de
gemeijnte daar, eigendom van Aernden van den Broeck, zijnde zijn
wettige vader verwekt bij Ermgard volgens schepenbrieven, welke cijns
Gerit na dood van zijn vader had geerfd. Gerit belooft deze overdracht
altijd gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen. Datum 10
februari 1542.
=================219====================
Aktennr : 219
Folio :
56-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-02-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Aert Gerits van de Venne
en verkoopt nu met alle brieven ervan aan Jan Huberts een heiveld
gelegen in de gemeente Boxtel genoemd de Cort Heije (?), b.p. het erf
van de H. Geest van Boxtel, Gerit Aerts, de erfgenamen van Peter
Bloemans (Vloemans?), de gemeenschappelijke straat. De verkoper
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te
handelen, behalve anderhalve grote als grondchijns per jaar aan de heer
van Boxtel, nog een erfchijns van 25 stuivers, steeds aan Aerden Gerits
als verkoper op St. Jans Baptistdag te betalen, waarvan de eerste keer
per a.s. St. Jansdag over een jaar. Omdat Aert momenteel proces voort
tegen de erfgenamen van Ariaen van Uden inzake een bedrag van 25
gulden, is overeengekomen dat als Aert hiervoor kwijting krijgt, dat Jan
Huberts voor de chijns van 25 stuivers dan die jaarlijks met 18 stuivers
aan Aert zal betalen en als Aert het proces zou verliezen, zal Jan
Huberts de cijns van 25 stuivers jaarlijks betalen, die aflosbaar is met
25 gulden en de cijns van 18 stuivers is aflosbaar met 18 gulden mits er
een half jaar vooraf is opgezegd. Deze afspraak is over en weer door
Aert Gerits en Jan Huberts bevestigd. Verder zal Jan Huberts binnen een
jaar op het heiveld een nieuw huis zetten hetgeen Jan Huberts aan Aert
heeft beloofd. Datum 11 februari 1542.
=================220====================
Aktennr : 220
Folio :
56-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 11-02-1542
Aert zoon wijlen Gerit van de Venne heeft bekend aan Jan Huberts dat

hij de cijns van 25 stuivers mag aflossen met 25 gulden en de cijsn van
18 stuivers met 18 gulden, elk van 20 stuivers of in ander goed
gevalueerd geld, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. Datum 11
februari 1542.
=================221====================
Aktennr : 221
Folio :
57-r
Soort akte : verkoop
Datum : 27-02-1542
Wij Willem Henricks, Willem Goerts van de Merendonck en Mathijs van
Beeck, schepenen in Gestel verklaren dat voor ons is verschenen
Jenneke dochter van Jan van Empel met haar voogd en verkoopt nu aan
haar broer Peter Jans van Empel samen met de cijnsen die daar op
drukken het 1/5e deel van een huis, erf, tuin, heiland etc. gelegen in de
parochie Gestel tegenover de kerk, b.p. Daniel van der Meijden, de
rivier de Dommel, de gemeenschappelijke straat. Jenneken belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten van haar kant af te handelen,
behalve een pacht van van 1 mud rogge aan de erfgenamen van Gielis
...., nog een cijns van 2 karolusguldens die aflosbaar is, nog 4 pond aan
de koster, nog...., nog 2 pond aan het O.L. Vrouwe-altaar te Gestel, nog
... stuivers aan Gijb van Empel (?) vanwege geleend geld.
Voor schepenen heeft Peter Jans van Empel verklaard op onderpand van
al zijn bezit om aan zijn zuster Jenneken 32 gulden te zullen betalen van
elk 20 stuivers en hetgeen zij als kinderen samen schuldig zijn, zal
daarop voor het 1/5e deel van Jenneken daarin in mindering komen.
Verder belooft Peter aan Jenneken dat als Jenneken ´cost uitdoet´ (is
Peter dan bij haar in de kost?), dat dat daar ook op in mindering komt.
Als er op dit bezit meer lasten drukken dan hier is vermeld, zullen de 5
kinderen dat samen betalen, ieder voor hun kindsdeel. Datum 27
februari 1542.
=================222====================
Aktennr : 222
Folio :
57-r
Soort akte : machtiging
Datum : 20-02-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel,
verklaren dat voor ons is verschenen Michiel zoon Jan Hermans en
benoemt hierbij Jan Willem de Raemaker als zijn gemachtigde en die

mag voor hem zijn inkomsten ontvangen en kwijting geven, eventueel
zulks met rechtsmiddelen afdwingen voor welke rechter dan ook, hetzij
geestelijk of wereldlijk recht, zoals hij als opdrachtgever dat zelf voor
ogen gehad zou hebben en wel tot de tijd toe dat Michiel terugkeert van
St. Jacob in Galicie en daar zijn bedevaart heeft gehouden. Ingeval
Michiel overlijdt en niet terugkeert zal Jan Willems dat bezit beheren tot
profijt van zijn 2 kinderen (van Michiel dus, JT) totdat die meerderjarig
zijn geworden en wijs genoeg zijn. Daarvan moet de gemachtigde dan
later wel afrekening doen en bewijs overleggen. Datum 20 februari
1542.
=================223====================
Aktennr : 223
Folio :
57-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-03-1542
Wij Mathijs van Beeck en Jan Claes Janssen, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Henrick zoon wijlen Jacop
Mathues als man van Erken, en verkoopt nu met alle brieven ervaan aan
Gevaert Aert Verhagen een huis, erf, tuin met een weide eraan, gelegen
in de parochie Haren, ter plaatse genoemd de Roensche Straet, b.p.
Aert de Meijer en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. Nog een
stuk land genoemd de Neelkensakker gelegen in de zelfde parochie in de
gemeijne akkers, b.p. Jan Brock, Mathijs Stoeters, de erfgenamen van
meester Alaert van Vlierden, de gemeenschappelijke straat. Nog een
stuk beemd gelegen in ´t Oerdtbroeck, zijnde 1/3e van 10 lopenzaad,
b.p. Heijn Creijn, Adriaen de Meijer, de gemeenschappelijke loop daar
genoemd aan de Leij, de gemeenschappelijke straat. Nog een stuk
beemd genoemd Biesbroeck aan de andere kant van de kerk van Haren,
b.p. de erfgenamen van Thonis Stoijrmans, de gemeenschappelijke pad,
de weduwe van Jacob Verbordonck. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een
pacht van 9 zesters en 6 zesters rogge aan de H. Geest te Haren, nog 8
zesters rogge aan de erfgenamen van Henrick Poijneborch, nog een
chijns van 4 karolusguldens van elk 20 stuivers aan Jan Peters, nog 3
stuivers cijns uit de Biesbroeck en 3 stuivers als dorpslasten, nog een
erfchijns van 8 stuivers voor een mis in de St. Maartenskapel. Als er
meer lasten zijn zal de verkoper die aan de koper vergoeden tegen de
penning zestien. Datum 13 maart 1542.
=================224====================
Aktennr : 224
Folio :
58-r

Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 13-03-1542
Wij Mathijs van Beeck en Jan Claes Janssen, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Gevart Aert Verhagen en verkoopt
(is in feite een belofte, JT) aan Henrick zoon Jacop Matheus uit de vorige
akte een jaarlijkse cijns van 3 karolusguldens van elk 20 stuivers steeds
op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, erf, tuin en hofstad
gelegen in de parochie Haren, ter plaatse genoemd de Roensche Straet,
b.p. Aert die Meijer met meer anderen. Nog op onderpand van een stuk
akkerland genoemd de Neelkensakker, gelegen in de zelfde parochie in
de gemeijne akkers, b.p. Jan Brock, Mathijs Stoeters, de erfgenamen
van meester Alaert van Vlierden, de gemeenschappelijke straat. Nog uit
een stuk beemd gelegen in ´t Oortbroeck in de zelfde parochie, zijnde
het 1/3e deel van 10 lopenzaad, b.p. Heijn Vreijn (0f Cleijn?), Adriaen
Termeijer (?), de gemeenschappelijke loop daar genoemd de Leij, de
gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een stuk beemd, b.p.
de erfgenamen van Thonis Stoyrmans (= Storimans, JT), de
gemeenschappelijke pad, de weduwe van Jacob Verdonck. (in de vorige
akte heet ze als weduwe Verboerdonck, JT). De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 9 zesters
en 1 zester aan de H. Geest te Haren, nog 8 zesters aan de erfgenamen
van Gommer Poeijneborch, nog een erfchijns van 4 karolusguldens van
elk 20 stuivers aan Jan Peters, nog 3 blanken aan de hoge rentmeester
als grondchijns, nog 3 stuivers uit de Biesenbroeck en 3 stuivers als
dorpslasten, nog een chijns van 8 stuivers voor een mis in de St.
Maartenskapel. De verkoper belooft het onderpand in goede staat te
houden voor de betaling van de cijns. Datum 13 maart 1542.
In marge 1 :
Henrick Jacop Matheus
In marge 2 :
Gevaert Aert Verhagen.
=================225====================
Aktennr : 225
Folio :
58-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 13-03-1542
Henrik Jacob Matheus bekent dat Gevaert Aert Verhagen de cijns van 3
karolusguldens altijd mag aflossen met 50 karolusguldens, in 2
termijnen op Maria Lichtmisdag, elke gulden van 20 stuivers, samen
met de achterstallige termijnen zo die er zijn. Datum 13 maart 1542.

=================226====================
Aktennr : 226
Folio :
58-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 13-03-1542
Wij Matijs van Beeck en Jan Claes Janssen, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Gevaert Aerts (Verhagen, JT) uit
de vorige akte en belooft als schuldenaar op onderpand van al zijn bezit
aan Henrick Jacob Matheus die per a.s. St. Jansdag een bedrag van 50
karolusguldens te betalen van elk 20 stuivers of in ander goed geld.
Datum 13 maart 1542.
=================227====================
Aktennr : 227
Folio :
58-v
Soort akte : verkoop
Datum : 17-03-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel
verklaren dat voor ons is verschenen Weltgaert Aelbrechts en draagt nu
aan zijn broer Goessen Aelbrechts met alle chijnsen en pachten die daar
op drukken, alle erfelijk on roerend bezit over dat zijn eigendom is en
waar zich dat bezit ook bevindt. Weltgaert belooft deze overdracht
gestand te doen en dat tot wederopzeggen. Datum 17 maart 1542.
=================228====================
Aktennr : 228
Folio :
58-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 17-03-1542
Wij, Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons zijn verschenen Weltgaert en Goessen, broers en
wettige zonen van Aelbrecht Goessens en beloven op onderpand van al
hun bezit aan Gijsbert zoon wijlen Dirck van Empel een bedrag van 14
gulden en 10 stuivers, elke gulden van 20 stuivers, per a.s mei.
Voorwaarde is als Waltgaert en Goessen per a.s. Pasen een bedrag van
14 gulden betalen, dan zal Gijsbert hen daarvoor volledig kwijten (dus
voor de 14 gulden en 10 stuivers, JT). Goessen Aelberts heeft bekend
dat hij 3 paarden en 2 koeien in zijn bezit heeft die eigendom zijn van
zijn broer Welten en als Goessen een van deze beesten verkoopt, is hij
verplicht het geld ervan aan Gijsbert over te dragen in mindering op de
schuld van hierboven. Actum als boven, anno 1542.

=================229====================
Aktennr : 229
Folio :
58-v
Soort akte : machtiging
Datum : 00-00-1542
Weltgaert Aelbrechts is gemachtigd door zijn broer Goessen in het
proces tegen de heer en tegen Ariaen Laureijssen. Getuigen hierbij
Willem Henricks en Henrick van Weert als schepenen.
=================230====================
Aktennr : 230
Folio :
59-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 20-03-1542
Wij Willem Henricks, Willem Goerts van de Merendonck, schepenen in
Gestel verklaren dat voor ons is verschenen Henrick Henricks van Weert
en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van zijn
wettige zoon Henrick verwekt bij zijn wettige vrouw Elisabeth, inzake
een huis, erf, tuin en hofstad met hopland en houtwas in de gemeente
Gestel, groot ca. 1 mudzaad, ter plaatse genoemd Hezelaer, b.p. de
erfgenamen van Roelof Donck, Marcelis die Boese, de
gemeenschappelijke straat. Nog zijn vruchtgebruik in een akker
genoemd het Vossenerve groot ca. 14 lopenzaad, gelegen in de zelfde
parochie, b.p. Jan Coenen, de H. Geest van Den Bosch en meer
anderen, de gemeenschappelijke straat. Henrick als vader belooft de
overdracht gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve een
pacht van 2 mud rogge uit het huis etc. en uit het Voossenerf een pacht
van 1 malder rogge, nog een cijns van 4 en een half pond. Datum 20
maart 1542.
=================231====================
Aktennr : 231
Folio :
59-r
Soort akte : overdracht vruchtgebruik
Datum : 20-03-1542
Henrick Henricks van Weert de jonge, draagt het vruchtgebruik inzake
het huis, hopland etc. groot 1 mudzaad en ook inzake de Vossenakker,
groot 14 lopenzaad, gelegen in de parochie van Gestel weer terug over
aan zijn vader Henrick de oude. Henrick als zoon belooft de overdracht
gestand te doen. Datum 20 maart 1542.

=================232====================
Aktennr : 232
Folio :
59-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 20-03-1542
Henrick van Weert de oude belooft zijn wettige zoon Henrick om de
bepaalde cijns van 3 karolusguldens die hij van heer Jacop Zanders
heeft geleend, zo te betalen dat zijn zoon Henrick daar geen last van
heeft, noch diens erfgenamen. Datum 20 maart 1542. (het geschuif
over en weer van het vruchtgebruik was blijkbaar omdat de ZOON voor
zijn vader 50 gulden leent of laat lenen op onderpand van het huis etc.
en de geldschieters blijkbaar allen geld leenden op de volle eigendom
erfrecht inclusief vruchtgebruik, en als de geldlening daarna werd
geeffectueerd, kon het vruchtgebruik weer terug naar de vader, die dan
wel aan zoonlief moest beloven dat hij de lening zelf als vader zou
betalen, JT)
=================233====================
Aktennr : 233
Folio :
59-v
Soort akte : testament
Datum : 18-03-1542
Testament van Lisbeth dochter van Andries Verstrijpt.
Wij Willem Goerts van der Merendonck en Jan Claes Janssen, schepenen
te Gestel bij Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Elisabeth
dochter Andries Verstrijpt, weduwe van Gielis die Molener en verder
haar zoon Willem verwekt bij Gielis toen die leefde, in het bezit van haar
memorie, hebben na rijp beraad gezamenlijk hun testament gemaakt.
Ze bevelen hun ziel na hun dood aan bij God en diens moeder Maria en
alle hemelsche gezelschap en wensen hun lichaam in gewijde aarde te
hebben begraven. Voor begane onrechtvaardigheden vermaken ze aan
de St. Lambertskerk te Luik een halve stuiver eens. Verder willen
Elisabeth en haar zoon Willem dat de langstlevende van hen beide al het
bezit zal hebben dat de eerstoverlijdende zal achterlaten, hetzij roerend
of onroerend en waar dat bezit zich ook mag bevinden. De
langstlevende zal dat bezit mogen hebben, het verkopen en er mee
doen wat hij of zij wil. Datum 18 maart 1542.
=================234====================
Aktennr : 234

Folio :
59-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-04-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Henrick Gerits van
Overbeeck en verkoopt nu Lisbeth dochter van wijlen Willem van Beeck
en weduwe van Goert van der Merendonck, voor zowel haar recht van
vruchtgebruik als erfrecht, een stuk land zijnde 1/4e in een beemd
genoemd in de Termijen-streep (?), gelegen in de Rumelsche beemden
in de parochie Gestel, b.p. de erfgenamen van Korstiaen Koenen, Willem
Goerts van de Merendonck, Egbert Vos en de zijnen, de rivier de
Dommel, de Haenwijkse Bergen. Dit deel van de beemd wordt jaarlijks
gewisseld met het 1/4e deel genaamd de Wert, ook gelegen in de
Rumelsche Beemden, b.p. de kerkfabriek van Gestel, Willem Goerts van
de Merendonck, de rivier de Dommel. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten hierin af ta handelen. Datum 4 april
1542.
=================235====================
Aktennr : 235
Folio :
60-r
Soort akte : verkoop
Datum : 29-04-1542
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick van Weert, verklaren
dat voor ons is verschenen Lijsbeth dochter van wijlen Willem van
Beeck, weduwe van Goert van de Merendonck met haar voogd en
verkoopt nu samen met alle brieven aan Adrien zoon wijlen Peter Aerts
van Heze een huis, erf, tuin etc. met een achterhuis, gelegen in de
parochie van Gestel aan de Plaets, b.p. Lenaert Aerts, Laureijs Willems
de Smidt, de Vestgrave daar. De verkoopster belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten hierin van haar kant af te handelen,
behalve een cijns van 3 pond aan het klooster van de Kruisbroeders in
Den Bosch, 1 lopen rogge aan het altaar van O.L. Vrouw in de kerk van
Gestel, een halve braspenning als opgenomen geld door het dorp dat
met de inwoners moet worden afgelost. Datum 29 april 1542. (akte is
doorgestreept, zie de nieuwe akte hierna, JT)
=================236====================
Aktennr : 236
Folio :
60-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 29-04-1542

Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick van Weert, schepenen
in Gestel verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen zoon Peter Aert
van Heze en belooft op onderpand van al zijn bezit aan Lisbeth dochter
wijlen Willem van Beeck, 137 en een halve karolusgulden van elk 20
stuivers, waarvan per a.s. Pinksteren 50 gulden en de andere 50 gulden,
(37 en een halve gulden is doorgestreept) per a.s Pinksteren over een
jaar en aan Lisbeth of aan haar erfgenamen een rente te betalen van 5
en een half procent. Als Ariaen aan Lisbeth maar 50 gulden zal betalen,
moet er voor de rest van het geld een belofte komen en betaalt hij
meer, dan zal men de belofte steeds voor het restant maken. Datum 29
april 1542.
In de marge :
Tegen een jaarhuur (= rente, JT) van 7 en een halve gulden. (dat
bedrag komt bijna overeen met 5,5 % over 137 en een halve gulden, er
is ontzettend geknoeid en doorgestreept in de akte, er is bijna geen
touw aan vast te knopen, de bedoeling zal wel zijn geweest dat hij eerst
50 gulden betaalt en dat daarna de zaak aan Peter wordt overgelaten
hoeveel en wanneer hij wil aflossen voor het restant, JT)
=================237====================
Aktennr : 237
Folio :
60-r
Soort akte : verkoop
Datum : 29-04-1542
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick van Weert, verklaren
dat voor ons is verschenen Lijsbeth dochter van wijlen Willem van
Beeck, weduwe van Goert van de Merendonck met haar voogd en
verkoopt nu samen met alle brieven aan Adrien zoon wijlen Peter Aerts
van Heze een huis, erf, tuin etc. met een achterhuis, gelegen in de
parochie van Gestel aan de Plaets, b.p. Lenaert Aerts, Laureijs Willems
de Smidt, de Vestgrave daar. De verkoopster belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten hierin van haar kant af te handelen,
behalve een cijns van 3 pond aan het klooster van de Kruisbroeders in
Den Bosch, 1 lopen rogge aan het altaar van O.L. Vrouw in de kerk van
Gestel, een halve braspenning als opgenomen geld door het dorp dat
met de inwoners moet worden afgelost. Datum 29 april 1542.
=================238====================
Aktennr : 238
Folio :
60-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 18-05-1542

Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Claes zoon wijlen Antonis
Spierincks en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve
van zijn wettige zoon Aerden verwekt bij joffrouw Mechteld dochter van
wijlen Aert Monics. Dat betreft zijn rechten in het 1/4e deel van alle
erfelijk bezit waar zich dat ook bevindt. Claes belooft de overdracht
gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen. Datum 18 mei
1542.
=================239====================
Aktennr : 239
Folio :
60-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 18-06-1542
Wij Willem Henricks, Henrick van Weert en Mathijs van Beeck,
schepenen in Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen
Willem Gevaert Janssen van Asten en belooft aan Henrick Theuwen en
aan Willem wettige zoon van Jacop Matheus dat hij aan Geraert
Persoens van Gemert die een erfelijke chijns van 3 karolusgulden zal
betalen, die zij jaarlijks betaalden uit het bezit eerder van Jacob
Matheus en nu van Willem van Asten en uit een erf dat eerder van Peter
Matheus was. Hij zal de rente zo betalen dat de erfgenamen van Jacop
Matheue en de erfgenamen van Peter Matheus daar geen schade door
lijden. Datum 18 juni 1542.
=================240====================
Aktennr : 240
Folio :
61-r
Soort akte : verkoop
Datum : 19-06-1542
Wij Henrick van Weert en Jan Claes Janssen, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Cornelis
Everits en verkoopt nu samen met alle brieven aan Joest zoon wijlen
Peter Joesten een half lopenzaad land met een schop.... daar op staande
om daar door de koper op te zetten, gelegen in de parochie Gestel in
herdgang Thede, b.p. het erf van genoemde Willem, de
gemeenschappelijke straat. Dat bezit had Willem eerder verkregen van
de erfgenamen van heer Jan Lambrechts van Gerwen. De verkoper
belooft de verkoop gestand te doen, behalve een cijns van 2 pond,
waarvan 1 pond aan de rector van het altaar van O.L. Vrouw in de kerk
van Gestel en het andere pond aan de parochiaan (pastoor) van de kerk

in Gestel voor het jaargetijde van heer Jan van Gerwen. Nog verkoopt
Willem Cornelis aan Joest Peter Joesten het 1/4e deel van een
ploegrecht op de gemeijnte de Bleken genoemd. De verkoper belooft
alle lasten af te handelen, behalve 2 cijnshoenderen aan de heer van
Herlaer, steeds te betalen op St. Michielsdag. Datum 19 juni 1542.
=================241====================
Aktennr : 241
Folio :
61-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 19-06-1542
Wij Henrick van Weert en Jan Claes Janssen, schepenen van Gestel bij
Herlaer verklaren dat voor ons is verschenen Joest Peter Joesten en
verkoopt aan (is een betalingsbelofte in feite, JT) Willem Cornelis van
Mughovel een jaarlijkse cijns van 3 karolusguldens elke gulden van 20
stuivers, steeds te betalen op St. Jans Baptistdag en voor de eerste keer
per a.s. St. Jansdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc.
groot ca. een halve lopenzaad (twee delen= doorgestreept, JT) gelegen
in de parochie Gestel in herdgang Thede, b.p. Willem Cornelis, de
gemeenschappelijke straat. Joest belooft de overdracht altijd gestand te
doen en alle lasten hierin af te handelen, behalve een cijns van 2
ponden, elk pond van 7 stuivers. Joest zal de onderpanden altijd in
goede staat houden voor de betaling van de cijns. Datum 19 juni 1542.
In marge :
Kwijtgescholden.
=================242====================
Aktennr : 242
Folio :
61-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 17-06-1542
Wij Willem Henricks en Jan Loeijen Verstrijpt, schepenen in Gestel,
verklaren dat voor ons zijn verschenen Peter en Lanaert, broers en
wettige kinderen van Willem Rutgers van den Griensven en van diens
vrouw Jutten en hebben het bezit verdeeld dat afkomstig is van hun
broer Ariaen.
Peter krijgt een akker genoemd de Pael gelegen in de parochie van
Gestel, b.p. de gemeenschappelijke straat, het erf van de vicarien, de
erfgenamen van Goerts van de Merendonck. Nog krijgt hij een stukje
akkerland van krap een zesterzaad, b.p. de erfgenamen van Gerit van
Beeck, de erfgenamen van Goert van de Merendonck, Serijs Aerts, het

erf van de kerk van Gestel. Nog krijgt hij een jaarlijke cijns van ... pond
van elk 7 stuivers met de schpenbrief ervan, te ontvangen uit het erf
van Jacop Andries gelegen in de parochie Gestel, b.p. genoemde Peter,
samen met de vervallen termijn van afgelopen Pinksteren waarvan
Lenaert de brieven heeft die deze aan hem zal overhandigen.
Lenaert zoon wijlen Willem Rutgers van Griensvenne zijnde Peters broer,
krijgt een akker met zijn sloten, houtwas etc. gelegen in de parochie
Gestel, genoemd het ..... land, b.p. Willem Gevers van Asten, de
gemeenschappelijke straat, de weduwe van meester Raessen.
Als iemands erfdeel minder waard zou worden, of er op iemands erfdeel
meer lasten zouden drukken, zullen ze die samen betalen. Men doet
over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en belooft de
deling gestand te zullen doen. Datum 17 juni 1542.
=================243====================
Aktennr : 243
Folio :
62-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 17-06-1542
Voor schepenen is hier verschenen Willem Cornelis van Mughovel en
heeft openlijk bekend dat Joest Peters Joesten de cijns altijd mag
aflossen tegen betaling van 50 karolusguldens elke gulden van 20
stuivers, mits er een half jaar vooraf is opgezegd. (betreft akte folio 61recto hiervoor, JT)
=================244====================
Aktennr : 244
Folio :
62-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 30-06-1542
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick van Weert, schepenen
in Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Laureijs
zoon wijlen Willem Gijben en verkoopt (is in feite een schuldbekentenis;
JT) aan Jan zoon Claes Verspanck een jaarlijkse rente van 3
karolusgulden, elke gulden van 20 stuivers, steeds te betalen op Maria
Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, hofstad etc, gelegen in de
parochie Gestel, b.p. Peter Scuermans, Aerden Peters, de
gemeenschappelijke straat, de vestgrave. De verkoper belooft de
verkoop gestand te doen en het onderpand in goede staat te houden
voor de betaling van deze cijns. Jan Verspanck belooft aan Laureijs alle

lasten in het huis af te handelen volgens de schepenbrief van Gestel die
daarover is gemaakt en welk huis hij aan Laureijs heeft verkocht. Datum
einde juni 1542. (Laureijs heet meestal Laureijs de Smidt, JT
In marge :
Jan stelt .... zijn huis etc. met de tuin ... te Herlaer.
=================245====================
Aktennr : 245
Folio :
62-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 30-06-1542
Voor schepenen is verschenen Laureijs Willem Dirck Gijben en heeft als
schuldenaar beloofd dat Jan Claes Verspanck deze cijns van 3 gulden zal
mogen aflossen met 50 karolusguldens, elk van 20 stuivers, mits er een
half jaar vooraf is opgezeged. Boven de akte, boven de naam van
Laureijs staat de naam van Jan Claes Verspanck, de namen dienen n.l.
verwisseld te worden, de akte is doorgestreept, zie volgende, JT)
=================246====================
Aktennr : 246
Folio :
62-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 30-06-1542
Voor schepenen is verschenen Claes Verspanck en belooft dat Laureijs
Willem Gijben deze cijns van 3 gulden mag aflossen met 50
karolusguldens. Datum einde juni 1542.
=================247====================
Aktennr : 247
Folio :
62-v
Soort akte : testamentaire beschikking
Datum : 05-07-1542
Wij, Henrick van Weert en Jan Loijen Verstrijpt, schepenen van Gestel
en Herlaer, verklaren dat Jan zoon wijlen Peter van der Loo als gift aan
zijn natuurlijke kinderen Peter, Adriaen en Gerit die hij heeft verwekt bij
Digna dochter van Joorden van Boeningen, eerder weduwe van Marcelis
Peters, al zijn roerend en onroerend bezit vermaakt dat hij na zijn dood
zal nalaten en wel voor de opvoeding van hen om daarvan het erfrecht
te krijgen. Als een van de 3 kinderen komt te overlijden zonder wettig
nageslacht, dan versterft diens erfdeel op de 2 andere van de
laatstlevenden etc. En als de laatstlevende ook zonder wettig nageslacht

blijft, versterft het bezit op de wettige erfgenamen van Jan. Als extra
waarborg en voordeel voor de kinderen wil Jan dat zulks hier voor
schepenen wordt opgeschreven en verder vermaakt hij aan Digne, de
moeder van zijn kinderen 6 karolusguldens voor een ´tabbaert´(soort
lange mantel, JT). Datum 5 juli 1542. (op folio 69-v wordt deze akte
nog eens opnieuw ingeschreven maar dan gezegeld, JT)
In marge :
Jan van de Loe stelt als voogd over zijn kinderen Erbert Rijckaerts aan.
(zie ook volgende, JT)
=================248====================
Aktennr : 248
Folio :
62-v
Soort akte : machtiging
Datum : 05-07-1542
Jan Peter van de Loe uit de vorige akte geeft hierbij machtiging aan
Erbert Rijckaerts om al zijn roerend en onroerend bezit te beheren en
voor hem alle cijnsen en pachten te innen, daarvoor kwitering te geven,
zijn erven, grond en houtopstanden te verpachten, het geld ervan te
ontvangen etc. De gemachtigde mag daarin alles doen wat de
opdrachtgever zelf voor ogen gehad zou hebben maar moet daarvan wel
rekening en bewijs overleggen. De machtiging geldt tot wederopzeggen.
Datum 5 juli 1542.
=================249====================
Aktennr : 249
Folio :
62-v
Soort akte : vrijwaring
Datum : 27-08-1542
Op 27 augustus heeft Willem Goerts van de Merendonck te goeder
trouw aan heer Adriaen van Griensvenne, kapelaan te Gestel, een
bedrag van 50 karolusguldens beloofd, elke gulden van 20 stuivers, per
a.s. Kerstmis, waarvoor de poorters van Den Bosch Wouter van Oerle en
Jan van Reijmbrecht namens het dorp Gestel hadden beloofd hetgene
Peter van de Venne en Nicolaes van Merendonck .... aan Laureijs .....
(Blijkbaar lenen twee inwoners van Gestel ten behoeve van het dorp
geld van ene Laureijs in Den Bosch, waarbij 2 poorters van Den Bosch
als borg of als getuigen optraden, JT).
Schepenen, gezworenen, kerkmeesters, H. Geestmeesters en een deel
van de inwoners van Gestel, hebben eendrachtelijk beloofd Willem
Goerts van de Merendonck, te vrijwaren, zoals werd beloofd op 25

augustus 1542 door de ´gemeijnte´ onder de linde in aanwezigheid van
alle inwoners, schepenen etc. voor die 50 gulden. Als getuigeschepenen
waren hierbij aanwezig Willem Henricks van Griensvenne, Henrick van
Weert en Mathijs van Beeck. (De gang van zaken is tamelijk
ingewikkeld, een ding is zeker, het dorp Gestel moest betalen en niet
Willem zelf, zoals voor hem daar onder de lindeboom werd afgesproken,
JT).
=================250====================
Aktennr : 250
Folio :
63-r
Soort akte : testament
Datum : 17-09-1542
Testament van Aert Aert Janssen van Vlimen (=Vlijmen,JT).
In de naam des heren Amen. Hierbij maakt Aert Aert Janssen van
Vlimen zijn testament op. In de eerste plaats beveelt de testateur zijn
ziel aan bij God, diens moeder Maria en alle hemelsch gezelschap.
Verder vermaakt hij aan de fabriek van St. Lambrechts te Luik, een
stuiver eens vanwege begane onrechtvaardigheden als hij die begaan
mocht hebben. Verder vermaakt hij aan de parochiekerk van Gestel 2
stuivers eens. Zijn vrouw Jenneken vermaakt hij al zijn gereedschap en
toebehoren die daarmee zijn schulden moet betalen. Nog vermaakt de
testateur al zijn ander roerend en onroerend bezit aan zijn vrouw
Jenneken die daarmee naar eigen keuze mag handelen. Verder wil de
testateur dat zijn vrouw Jenneken zijn dochter Erken (blijkbaar niet van
Jenneken, JT) zal onderhouden, totdat die ´haar brood kan gewinnen¨,
hetgeen Jenneken hier voor schepenen heeft beloofd en zij zal haar in
haar huis houden zoals ze tot nog toe heeft gedaan. Verder wil de
testateur als Erken dus goed wordt onderhouden en zolang Erken nog
bij Jenneken inwoont, dat Jenneken daarvoor jaarlijks 2 gulden krijgt,
elk van 20 stuivers. Opgemaakt op 17 september 1542, getuigen hierbij
waren Heijn van Weert en Mathijs van Beeck, schepenen in Gestel.
=================251====================
Aktennr : 251
Folio :
63-v
Soort akte : verkoop
Datum : 02-09-1542
Wij, Henrick van Weert en Jan Loijen van Strijp (meestal Verstrijpt
genoemd, JT), schepenen van Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons
is verschenen Willem Antonis Wouters en verkoopt nu aan Daniel Adams

als koper (Adam Daniels = doorgestreept die heet elders in dit protocol
Daniel Adams met de Baerde, JT), een akker van circa 3 en een halve
lopenzaad, gelegen in de parochie Gestel, b.p. de erfgenamen van Goert
van de Merendonck, de erfgenamen van Henrick die Werte, de
erfgenamen van Willem van Gerwen, de gemeenschappelijke weg. De
verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen, behalve een deel van het hek mee te moeten helpen
onderhouden gelegen aan het land van de H. Geest zoals daar ook door
anderen is onderhouden geweest. Datum 2 september 1542.
=================252====================
Aktennr : 252
Folio :
63-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 04-10-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert schepenen te Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Willem zoon wijlen Willem
van Beeck en verkoopt (is in feite een betalingsbelofte, JT) nu aan Jan
Lodewijk Verstrijpt een erfelijke pacht van een malder rogge, maat van
Den Bosch en te leveren ten huize van Jan Lodewijk Verstrijpt, steeds
op St. Remigiusdag op onderpand van een akker met houtwas gelegen
in de parochie van Gestel, genoemd de Spoeijte, b.p. de Spoeijte-grave,
het land van de kerk van Gestel, Jan Gielis van den Dungen, de
gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve 2 pond per jaar aan de kapel
van Rumel. Verder belooft Willem het onderpand in goede staat te
houden voor de betaling van het malder rogge. Datum 4 oktober 1542.
=================253====================
Aktennr : 253
Folio :
63-v
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 04-10-1542
Jan Loijen Verstrijpt is hier voor schepenen verschenen en belooft dat
Willem uit de vorige akte de pacht altijd mag aflossen tegen betaling
van 25 karolusguldens, elk van 20 stuivers, mits er een half jaar vooraf
is opgezegd. Actum als boven.
In marge :
De Philipsgulden an 25 stuivers, een gouden gulden tegen 28 stuivers
en verder ander geld al naar gelang.
=================254====================

Aktennr : 254
Folio :
64-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 12-11-1542
Wij Henrick van Weert en Jan Loijen Verstrijpt schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor hen is verschenen Elsken weduwe van
Lodewijk Verstrijpt en doet afstand van het 1/5e deel van haar recht van
vruchtgebruik inzake alle erfelijk bezit van Lodewijk, ten behoeve van
haar wettige dochter Katarina weduwe van Peter (geen verdere
achternaam van Peter, JT). Elsken belooft dit afstanddoen na te zullen
komen. Datum 12 november 1542.
=================255====================
Aktennr : 255
Folio :
64-r
Soort akte : tijdelijke overdracht vruchtgebruik
Datum : 12-11-1542
Katarina dochter van Lodewijk Verstrijpt belooft haar moeder Elsken dat
die dat 1/5e deel van het vruchtgebruik uit de vorige akte, zolang haar
moeder leeft, zal mogen genieten. Actum als boven. (rest van blad is
blanko, JT)
=================256====================
Aktennr : 256
Folio :
65-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 00-00-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Sophia dochter van
Laureijs Peters van de Venne, weduwe van Willem Lambrechts van
Gerwen met haar wettige zoons Laureijs en Herbert verwekt bij
genoemde Willem en verkoopt nu (is een betalingsbelofte, JT) aan Jan
zoon wijlen Lodewijk Verstrijp een erfelijke cijns van 2 pond (6 pond is
doorgestreept, JT) steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand
van een akker, genoemd de Wersacker, groot ca. 3 lopenzaad gelegen
in de parochie van Gestel ter plaatse genoemd de Molenakker, b.p. de
erfgenamen van Willem van Gerwen, Peter van de Venne en meer
anderen, Jan Koenmen, Jacop Ghijsels, volgens de brief van Gestel.
(akte is niet gedateerd en doorgestreept, zie de volgende versie
nummer, JT)

=================257====================
Aktennr : 257
Folio :
65-r
Soort akte : verkoop
Datum : 13-11-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Sophia dochter van
Laureijs Peters van de Venne, weduwe van Willem Lambrechts van
Gerwen met haar wettige zoons Laureijs en Herbert verwekt bij
genoemde Willem, en verkoopt nu aan Katarina dochter Jan van Tiele
als weduwe van Jacop Aerts van Boeninghe, een erfelijke chijns van 2
pond uit een chijns van 6 pond, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag
op onderpand van een akker, genoemd de Wersacker, groot ca. 3
lopenzaad gelegen in de parochie van Gestel ter plaatse genoemd de
Molenakker, b.p. Willem van Gerwen, Peter van de Venne en meer
anderen, Jacob Gijsels, de gemeenschappelijke straat, volgens de brief
van Gestel. Datum 13 november 1542 (er staat nog een datum 22
januari 1540 bij, meer deze akte is evenals de voorgaande
doorgestreept, zie volgende versie, JT)
=================258====================
Aktennr : 258
Folio :
65-r
Soort akte : aflossingsclausule
Datum : 00-00-1542
Jan Loeijen (= Jan Lodewijk Verstrijpt, JT) veklaart hier voor schepenen
dat Digne weduwe van Marcelis Peters de genoemde 2 pond per jaar,
altijd mag aflossen met 9 karolusgulden, elke gulden van 20 stuivers per
a.s Maria Lichtmisdag. (heeft betrekking op de voor-voorgaande akte,
JT)
=================259====================
Aktennr : 259
Folio :
65-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 13-11-1542
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Henrick van Weert, schepenen
van Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Sophia
dochter van Laureijs Peters van de Venne, weduwe van Willem
Lambrechts van Gerwen met haar wettige zoons Laureijs en Herbert
verwekt bij genoemde Willem, en verkoopt nu (is een betalingsbelofte,

JT) aan Jan zoon wijlen Lodewijk Verstrijp een erfelijke cijns van 2 pond,
steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker,
genoemd de Wersacker, groot ca. 3 lopenzaad gelegen in de parochie
van Gestel ter plaatse genoemd de Molenakker, b.p. Willem van
Gerwen, Peter van de Venne, Jan Koenen, de gemeenschappelijke
straat. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle laten
af te handelen en het onderpand in goede staat te houden voor de
jaarlijkse betaling van de 2 pond. Datum 13 november 1542. (dit is dus
de definitieve versie, zie de voorgaande, JT)
=================260====================
Aktennr : 260
Folio :
65-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-11-1542
Wij Willem Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel bij
Herlaer, verklaren dat Sophia dochter van Laureijs Peters van de Venne,
weduwe van Willem Lambrechts van Gerwen met haar wettige zoons
Laureijs en Herbert verwekt bij genoemde Willem, een erfelijke chijns
van 4 pond hebben verkocht aan Katarina dochter van wijlen Jan van
Tiele, weduwe van Jacob Aerts van Boeninghen uit de genoemde akker.
Verder gelden de zelfde bepalingen als hiervoor. (dit is de definitieve
versie zie ook voorgaande doorgestreepte versie, JT)
In marge :
Deze brief van 4 pond is opgedragen aan de weduwe.
=================261====================
Aktennr : 261
Folio :
66-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1542
Opmerking : in de volgende 6 aktes (zie ook folio 66-v) worden de
volgende personen bedoeld :
1. Andries = Andries zoon Peter Wouter Coecks
2. Mechteld = Mechteld dochter van Andries Verstrijpt
3. Mathijs = Mathijs Willems van Beeck
(*) het is uit de context niet op te maken of er ´aan of door´ is bedoeld
Nog dragen Andries en Mechteld aan de zelfde Mathijs een losbrief over
van 6 gulden te betalen aan of door (*) heer Aert van Asten, priester
steeds te betalen op St. Remijs- en St. Jacopsdag, aflosbaar met 100
karolusgulden mits er een half jaar vooraf is opgezegd, volgens de

schepenbrief d.d. 20 april 1527.
=================262====================
Aktennr : 262
Folio :
66-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1542
Nog dragen Andries en Mechteld aan Mathijs een losbrief over van 1
mud rogge, steeds te betalen op St. Maartensdag aan of door (*)
Henrick zoon wijlen Ode Vrients, aflosbaar met 40 karolusgulden, mits
er een half jaar vooraf is opgezegd volgens de brief d.d. 16 november
1522.
=================263====================
Aktennr : 263
Folio :
66-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1542
Nog dragen Andries en Mechteld aan Mathijs een jaarpacht over van 1
mud rogge, te betalen aan of door (*) Geerlick zoon van wijlen Henrick
Creijten, te betalen op St. Philips- en Jacopsdag, volgens een brief van
de 5e dag in de oogstmaand anno 1530, aflosbaar met 31
karolusguldens, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.
=================264====================
Aktennr : 264
Folio :
66-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1542
Nog dragen Andries en Mechtele aan Mathijs een losbrief over van 5
karolusguldens steeds op Maria Lichtmisdag te betalen aan of door (*)
Jenneke dochter van Jan Eelkens, aflosbaar tegen 80 karolusgulden, mit
er een half jaar vooraf is opgezegd volgens een brief d.d. 3 februari
1534.
=================265====================
Aktennr : 265
Folio :
66-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1542

Nog dragen Andries en Mechteld aan Mathijs een losbrief over van 10
zesters rogge, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag aan of door (*)
Willem Goerts van de Merendonck, aflosbaar tegen 55 karolusguldens,
mits er een half jaar vooraf is opgezegd, volgens een brief d.d. 30
januari 1536(?).
=================266====================
Aktennr : 266
Folio :
66-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1542
Nog dragen Andries en Mechteld aan Mathijs een losbrief over van 5
zesters rogge, steeds te betalen op H. Sacramentsdag aan of door (*)
Frans Peter Henricks aflosbaar met 25 gulden, mits er een half jaar
vooraf is opgezegd volgens een brief d.d. 8 maart 1530.
=================267====================
Aktennr : 267
Folio :
66-v
Soort akte : vrijwaring
Datum : 00-00-1542
Mathijs zoon wijlen Willem van Beeck belooft aan Andries Peter Wouter
Coecks en aan Mechteld dochter van Andries Verstrijp de genoemde
chijnsen zo te betalen dat Andries en Mechteld daardoor geen schade
zullen lijden, noch hun erfgenamen. (Ik neem aan dat de 6 chijnsen van
de vorige bladzijde aan Andries werden overgedragen omdat ze aan
Andries bepaald (hun?) bezit hebben verkocht, waaruit die cijnsen
betaald of ontvangen moeten worden, de verkoop van het bezit zelf is
echter niet vermeld, JT)
=================268====================
Aktennr : 268
Folio :
66-v
Soort akte : belofte van a.s. kwitering
Datum : 22-11-1542
Wij Willen Henricks en Henrick van Weert, schepenen van Gestel
verklaren dat voor ons is verchenen Mathijs van Beeck en verklaart dat
als Andries Peters hem over 2 jaar 50 guldens betaalt, dat Mathijs dan
deze Andries kwijting zal geven voor de belofte en garantie die hij
(Mathijs of Andries?) heeft gedaan en gegeven inzake het bezit van
Andries Peter Coecks. Datum 22 november 1542.

=================269====================
Aktennr : 269
Folio :
66-v
Soort akte : vrijwaring voor borgstelling
Datum : 22-11-1542
Nog is voorwaarde dat als Andries Peter Wouters de genoemde 50
gulden niet aan Mathijs van Beeck betaalt, dat Andries Gielis de 4 pond
die deze jaarlijks betaalt aan Mechteld dochter van Andries Verstrijpt,
zal behouden totdat Andries gekweten is voor de borgstelling die deze
voor Andries Peter Coecks en Mathijs van Beeck heeft gedaan, behalve
dat hij die jaarlijkse chijns aan Mechteld zal betalen. Insgelijk zal
Andries Gielis de pad behouden vanaf de straat .... Lenaert .... land tot
aan het erf van Mathijs van Beeck tot de tijd toe dat Andries Gielis
kwijting heeft gekregen voor de belofte, die Mathijs van Beeck voor
Andries (welke van de twee Andriessen?) heeft gedaan. Verder heeft
Andries Peters aan Andries Gielis belooft om die te waarborgen en te
vrijwaren voor de door Andries gedane belofte zodat die daardoor geen
schade lijdt. Datum 22 november 1542. (de afspraken lopen op een
raadselachtige wijze door elkaar, ik begrijp er niet al te veel van waar er
twee Andriessen in het spel zijn, mogelijk werden er voor andere
schepenbanken weer andere beloftes gedaan?, JT)
=================270====================
Aktennr : 270
Folio :
66-v
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 04-12-1542
Wij Henrick van Weert en Peter Aerts van de Venne, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan zoon Jan
Thijssen, Jan Dirck Aert Roelofs en Antonis Meus en hebben samen en
hoofdelijk op onderpand van al hun bezit beloofd aan heer Adriaen van
Griensvenne, priester, die een som van 23 karolusguldens elk van 20
stuivers te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, vanwege
van hem aangekocht hout. Datum op St. Barbaradag 1542.
=================271====================
Aktennr : 271
Folio :
67-r
Soort akte : huur
Datum : 17-08-1542

Wij Willem Henricks van Griensvenne en Mathijs van Beeck, schepenen
van Gestel bij Herlaer, verklaren dat Andries Gielis van heer Ariaen van
Griensvenne diens akker met de daaraan gelegen weide heeft gehuurd
genoemd de Hoelen, gelegen in de parochie van Gestel aan de Dommel,
voor 6 jaar en wel voor een bedrag van 12 karolusgulden per jaar, te
betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria
Lichtmisdag over een jaar. Andries zal de akker ´vreden¨(omheinen, JT)
en wel op zijn kosten en heer Adriaen zal ´vrij geld´ krijgen (dus nette
ontvangen zonder kosten, JT). De akker is te aanvaarden per a.s. St.
Maartensdag en zo in het laatste jaar ook weer achter te laten zoals
werd aanvaard. Datum 17 augustus 1542.
In marge :
Een duplicaat hiervan nog eens geschreven (op blz. 69 recto staat
inderdaad deze zelfde akte woordelijk nog eens, JT)
=================272====================
Aktennr : 272
Folio :
67-r
Soort akte : verkoop
Datum : 18-12-1542
Wij Mathijs van Beeck en Henrick van Weert, schepenen in Gestel bij
Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Laureijs
Everits en verkoopt nu aan Lisbeth dochter van wijlen Willem van Beeck,
weduwe van Goerts van de Merendonck, een stuk akker met een pad
dat erbij hoort, groot ca. 5 lopenzaad genoemd de Brake, gelegen in de
parochie Gestel, b.p. de erfgenamen van Goert van de Merendonk, Peter
van de Venne, de gemeenschappelijke straat, Henrik Henricks van
Weert. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
hierin af te handelen, behalve een erfelijke cijns van 4 pond aan de
erfgenamen van Gerit Roelen en een erfpacht van 1 malder rogge
aflosbaar met 20 guldens van elk 20 stuivers. Datum 18 december
1542.
=================273====================
Aktennr : 273
Folio :
67-r
Soort akte : verklaring voor toestemming verkoop
Datum : 00-12-1541
Wij Willem Henricks van Griensvenne, Henrick van Weert, Willem Goerts
van de Merendonck en Peter Aerts van de Venne, schepenen in Gestel
bij Herlaer, verklaren dat voor ons zijn verschenen Claes Jan Mercelis en
Jan Henrick Spierincks die zijn verzocht om een verklaring af te leggen

of dat Annen dochter van wijlen Ariaen Pels met haar minderjarige
kinderen al dan niet twee stukken akkerland daar heeft liggen in de
parochie Gestel, ´leeg liggend (dus ongebruikt, JT) en of het gewenst is
dat Annen en haar kinderen beter dat bezit zouden verkopen tot
onderhoud van haar en haar kinderen. Claes en Jan verklaren
vervolgens onder ede voor schout en schepenen hiertoe bijeen gekomen
in ´gebannen vierschaar´, dat Anna en haar minmderjarige kinderen de
genoemde stukken land in het openbaar heeft verkocht om daarmee de
vervallen pachten en haar schulden heeft betaald en het geld dat erover
schoot aan de voogden heeft gegeven ten voordele van Anna en haar
miderjarige kinderen om dat geld te beleggen zoals hoort en de
genoemde akker ´leeg liggend of enen verpachten van quader
betalinge´. (ze maken blijkbaar duidelijk dat de akker daar ongebruikt
lag en dat er blijkbaar alleen verhuurd kon worden aan iemand die
slecht van betalen was, JT). Datum ... december 1541.
=================274====================
Aktennr : 274
Folio :
67-v
Soort akte : boedeldeling
Datum : 04-04-01542
Erfdeling van de 5 kinderen van wijlen Adriaen Pels en diens vrouw
Merieken. Datum 4 april 1542. (zie ook de eerdere deling op folio 10verso d.d. 10 mei 1539, voor een groot deel gelijk, maar er zijn
verschillen, JT)
Jan zoon Ariaen Pels krijgt het huis aan de Poeldonck met de tuin etc.
gelegen in de vrijheid van Den Bosch op de Dungen. Dit erfdeel moet
150 karolusgulden elk van 20 stuivers aan de andere 4 kinderen geven.
Aert zoon wijlen Ariaen Pels krijgt een hopveld op de Poeldonck met 5
lopenzaad land met de pachten die daar uit gaan, gelegen in de vrijheid
van Den Bosch op de Dungen, b.p. de gemeenschappelijke pad daar,
genoemde Aert, Beelken weduwe van Thonis Bogaerts. Nog krijgt hij
een stuk land gelegen op de Hoge Poeldonck ter zelfder plaatse als
hiervoor, b.p. Anna weduwe van Joachim Roevers, Jan van Zannen,
Theuwen Jan Hacken. Verder krijgt Aert 95 karolusguldens elk van 20
stuivers en wel uit het huis en tuin op de Poeldonck dat zijn broer Jan
Pels heeft gekregen. Uit dit erfdeel zal Aert jaarlijks een braspenning als
grondchijn s betalen aan de hoge rentmeester en verder alle andere
lasten die er op drukken.
Anna dochter Ariaen Pels krijgt het akkerland gelegen in de parochie

Gestel op Heesakker, b.p. Willem Henricks, de gemeijnte, Lenaert Aerts,
de gemeenschappelijke weg, de Putakker, Claes Spierincks. Nog krijgt
ze een akker genoemd de Ouden Ecker, gelegen in de parochie Gestel,
b.p. Herman Janssen en meer anderen, de erfgenamen van Wouter van
Beeck, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt ze een stuk heigrond,
gelegen in de parochie Gestel in de Branssche heide, b.p. Dries Wouter
Driessen, Herman Janssen, Floris van Os. Verder krijgt Anna van het
huis aan de Plack dat aan Herman Janssen is toebedeeld een bedrag van
30 gulden van elk 20 stuivers en nog een bedrag van 5 gulden uit het
huis op de Donck met de tuin dat aan Jan Pels werd toebedeeld.
De 4 wettige kinderen van Gijsbert Pels zoon wijlen Adriaen Pels, te
weten Matheus, Lisbeth, Yda en Gijsbert, krijgen het land genoemd de
Slouwenhove gelegen in de parochie Gestel met het hooiland in de
Rumelsche Beemden met de pachten daar uit gaande, zoals Adriaen Pels
die Slouwenhove in gebruik had, b.p. Jan Claes Janssen, Gerit de
mesmaker, de zusters van Orthen. Hieruit jaarlijks 2 oude groten te
betalen aan de heer van Herlaer als grondchijns. Verder krijgen ze uit
het huis en de hoeve op de Poeldonck 50 karolusguldens van elk 20
stuivers.
Herman Janssen als man van Lisbeth dochter wijlen Ariaen Pels krijgt
het huis erf etc. gelegen in de parochie Gestel genoemd aan de Placke,
b.p. de gemeenschappelijke straat, Bernaert Aerts, Anna dochter Ariaen
Pels. Hieruit jaarlijks de 2/3e delen van 4 mud rogge te betalen. Als er
meer moet worden betaald zal dat aan Herman worden vergoed. Nog
elk jaar 8 stuivers te betalen als grondchijn aan de heer van Herlaer,
nog het 1/3e deel van 2 pond paijment als cijns. Herman zelf krijgt in
het derde jaar een malder rog als erfpacht. Nog krijgt Herman de weide
in ´t Moorschot in de parochie Gestel, b.p. de erfgenamen van Jacob
Ghijsels, de erfgenamen van Henrik Dachverlies met meer anderen,
Wouter van Beeck, Wouter Werners. Nog krijgt hij een stuk land gelegen
aan de Plack aen de Branssche Heide in de parochie Gestel, b.p. de
Branssche Heide, Anna dochter van Ariaen Pels, de erfgenamen van
Wouter van Beeck, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een
ploegrecht op de Bleken in de parochie van Gestel. Uit dit erfdeel moet
Herman jaarlijks 2 chijnshoenderen aan de heer van Herlaer betalen.
Nog moet Herman uit zijn erfdeel 30 karolusguldens van elk 20 stuivers
betalen aan Anna dochter van Ariaen Pels uit het huis en erf aan de
Plack.
De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel
en beloven dat ze de deling altijd gestand zullen doen. Ieder van de
delers, ook namens hun echtgenoote, zullen alle lasten op het eigen

erfdeel zo betalen dat de erfdelen van de anderen ervoor zijn
gevrijwaard. Als iemands erfdeel minder waard wordt of er meer lasten
op drukken zullen ze dat samen betalen, elk voor 1/5e deel. Het huis
aan de Plack zal de huur ontvangen van Dirck Vilt en de pacht te betalen
zonder bedrog. De vervallen pachten zullen worden betaald door
diegene die ze schuldig is en ieder zal zijn deel daarvan betalen zoals
die het bezit tot nu toe gebruikt heeft en heeft aanvaard na de dood ban
Ariaen Pels. Het geld dat men bij moet leggen zal men samen betalen
voor a.s. St. Bavodag. Nog beloven de erfgenamen de ´croenen´
(geldkronen?, JT) te betalen die Ariaen Pels zaliger gedachtenis als
gedaagde aangenomen zou hebben en waarover ze met het dorp
twisten. Ze zullen dat betalen samen met de kosten aan diegene die
ermee wordt belast en alle kosten en verlet ook samen. Datum 4 april
1542.
=================275====================
Aktennr : 275
Folio :
69-r
Soort akte : betalingsbelofte
Datum : 20-11-1542
Wij Willem Henricks, Henrick Henricks van Weert en Mathijs van Beeck,
verklaren dat voor ons is verschenen Andries Peter Wouters en belooft
aan Jan Henrick Spierinck een bedrag van 12 gulden per a.s. Kerstmis
en als Andries dan dan niet betaalt, zal Jan aan Andries eerst ´goede
mannen hebben¨. (lees bemiddeling door goede mannen die er
uitspraak over zullen doen, JT). Als er daardoor schade is zal Andries
dat betalen. Datum 20 november 1542.
=================276====================
Aktennr : 276
Folio :
69-r
Soort akte : huur
Datum : 17-08-1542
Wij Willem Henricks van Griensvenne en Mathijs van Beeck, schepenen
van Gestel bij Herlaer, verklaren dat heer Ariaen van Griensvenne aan
Andries Gielis zijn akker met de daaraan gelegen weide heeft verhuurd
genoemd de Hoelten, gelegen in de parochie van Gestel aan de Dommel
voor 6 jaar en wel voor een bedrag van 12 karolusgulden per jaar, te
betalen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria
Lichtmisdag over een jaar. Andries zal de akker ´vreden¨(omheinen, JT)
en wel op zijn kosten en heer Adriaen zal ´vrij geld´ krijgen (dus netto
ontvangen zonder kosten). De akker is te aanvaarden per a.s. St.

Maartensdag en zo in het laatste jaar ook weer achter te laten zoals
werd aanvaard. Datum 17 augustus 1542. (zie de identieke akte op folio
67-recto, JT)
=================277===================
Aktennr : 277
Folio :
69-r
Soort akte : testament
Datum : 05-07-1542
Testament van Jan van der Loe.
Wij Henrick Henricks van Weert en Jan Loijen van Strijp, schepenen in
Gestel bij Herlaer, verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen
Peter van der Loeije, gezond van lijf en leden en in het bezit van zijn
verstand en heeft zijn testament opgemaakt. Alle bezit zowel roerend
als onroerend dat hij na zijn dood al nalaten, waar het zich ook bevindt,
vermaakt hij puur als gift en aalmoes aan Peter, Ariaen en Gerard zijn
natuurlijke kinderen die hij heeft verwekt bij Dymphna dochter van
Joerden van Boeninghen, eerder weduwe van Marcelis Peters en wel
voor de opvoeding van de kinderen. Als een van de kinderen overlijdt
versterft diens erfdeel op de anderen als langstlevenden en als die
laatstlevende overlijdt zonder wettig geslacht na te laten dan versterft
diens bezit op de wettige erfgenamen van de testateur. Nog vermaakt
de testateur aan zijn vrouw Dymphna 6 karolusgulden voor een tabbert.
Opgemaakt op 5 juli 1542 en de akte is bezegeld met het
schependomszegel van Gestel en de brief aan genoemde Dymphna
overhandigd. (Er is een sumier verschil met de bijna gelijkluidende akte
op folio 62 verso. In de eerste akte wordt Dingen aangemerkt als ´de
moeder van zijn kinderen en in de tweede akte van hierboven wordt ze
aangemerkt als zijn vrouw. In de eerste akte versterven de erfdelen van
de 3 kinderen eerst op de laatstlevende, en daarna steeds onder het
beding dat als een van hen als eerstoverlijdende dan geen wettig
nageslacht heeft dat diens deel dan doorschuift naar de laatstlevende en
als tenslotte de laatstlevende geen wettig nageslacht heeft versterft
diens erfdeel pas op de erfgenamen van de testateur. In de versie van
hierboven versterven de erfdelen op de laatstlevende, of de
eerstoverledene al dan niet wettig nageslacht heeft en pas als de laatste
overlijdt zonder wettig nageslacht gaat het naar de erfgenamen van de
testateur. Mij lijkt overigens de eerste versie de echte bedoeling van de
testateur weer te geven, elk kind krijgt 1/3e deel en dan versteft het
vervolgens pas op de andere als als de eerstoverlijdende geen wettig
nageslacht heeft, JT)

=================================
Einde van dit protocol.
J. Toirkens, november 2010

