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Transcriptie Jan Timmers 

 

Simon zoon van wijlen Jan de Brouwer verkoopt aan Frederik Mychelink een hofstad op Esp 

in Bakel met aan de ene zijde Willem Hermans en zijn broer heer Rover, priester, en aan de 

andere kant Hilla dochter van wijlen Jorden van Esp. Verder nog een goed daarbij gelegen 

met aan de ene en aan de andere zijde Frederik Mychelink. Verder de Grotenakker, ook daar 

gelegen, met ene zijde Frederik Mychelink en aan de andere zijde Jacob zoon van Willem 

genaamd Oems. Verder nog daar gelegen het Haverland met aan ene zijde Willem Hermans 

en zijn broer Rover, en aan de andere zijde Frederik voornoemd. Verder nog een weiland, ook 

daar gelegen, met aan de ene zijde Libertus Goyarts en aan de andere zijde de gemene grond. 

Verder nog de helft van een weiland genaamd Lodenbeemd gelegen op het Geneneind, met 

aan ene zijde Johannes Reyners en de voornoemde Libertus, aan de andere zijde de kinderen 

van wijlen Anselmus van den Berch Claessoen. Verder een jaarlijkse erfpacht van 1 lopense 

rogge, maat van Helmond, die genoemde Libertus Goyarts moet betalen aan Geertruda en 

Jutta, zusters, dochters van wijlen Joannes van Leende uit een goed genaamd In den Hof met 

aan ene zijde genoemde Frederik, aan de andere zijde genoemde Jacob zoon van Willem 

Oems. 

Symon filius quondam Johannis dicti die Brouwer domistadium quoddam situm in parochia 

de Bakel ad locum dictum Espe inter hereditatem Willem Hermans et domini Rover sui fratris 

presbiter ex una latere et inter hereditatem Hille filie quondam Jordani de Espe ex alio latere. 

Insuper quidam artum (?) situm ibidem inter hereditatem Frederici Mychelinc ex utroque 

latere coadiacentem. Insuper peciam (?) terre dictum Den Grotenacker sita ibidem inter 

hereditatem dicti Frederici ex uno latere et inter hereditatem Jacobi filii Willem dicti Oems ex 

alio latere. Item peciam (?) terre et peciam prati sibi coadiacentem dictum tHaverlant sitas 

ibidem inter hereditatem dictorum Willem Hermans et domini Rover sui fratris ex uno latere 

et inter hereditatem Frederici predicti ex alio latere. Item peciam pascue sitam in parochia et 

loco predicto inter hereditatem Liberti dicti Goyarts ex uno latere et inter communitatem ex 

alio latere. Insuper medietatem pecie prati siti in dicta parochia in prato dicto Lodenbeemt ad 

locum dictum tGeneneynde inter hereditatem Johanis Reyners et Liberti predicti ex uno latere 

et inter hereditatem liberorum quondam Anselmi dicti van den Berch Claesschen ex alio 

latere. Insuper annuatam et hereditariam paccionem unium lopinum siliginis mensure de 

Helmont quam dictus Libertus Goyarts annuatim solvendum tenetur Geertrude et Jutte 

sororibus filiabus quondam Johannis de Leende ex pecia .... sita in parochia predicta in loco 

dicto in den Hoff inter hereditatem dicti Frederici ex uno latere et inter hereditatem dicti 

Jacobi filii Wilhelmi Oems ex alio latere. Quas domo stadium, hereditates et paccionem 

predictis predictus Symon erga Geertruda et Jutta sorores predictas pro hereditaria paccione 

duorum modiorum et decem lopinorum siliginis mensure de Helmont dictis sororibus exinde 

solvendis et quibusdam aliis oneribus ad pactum acquisierat prout in litteris scabinorum de 

Buscoducis. Super hoc confectis plenius continetur legitime et hereditarii supportavit domine 

Frederico Mychelinc simul cum dictis litteris et cum toto iure sibi in dictis litteris et contentis 

in eisdem quovismodo competente et effestucando resignavit modo in talibus consueto, 

promittens dictus Symon ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipse 

huiusmodi supportationem et resignationem ratas et firmas perpetue sine quacumque 

contradictione observabit et quod ipse omnes obligationem et impetitionem ex parte sui in 

premissis prefato Frederico ut promittet supportatem existentem eidem Frederico deponet 

omnino reperceptionem on.... in dictis litteris pertentem. 



Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Theoderico de Os et Godefrido de Lancvelt 

Datum septima die mensis marcii anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 

tercio. 

 


