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Dijkcedullen van Heesselt anno 1680

Dijck cedulle tot Heessel vervolgens soo die
in anno 1663 beraempt ende goet was ende also
die ghestelt op te teghenwordighe eijghenaers
dees Dicke anno 1680.
Eerstelijck begynt boven aent ghericht van Varick
Joncker Rynder van Dort vijff roeijen
Gerijdt Hanricksz. neghe voet achtalve duijm dicks
Rynder van Jaersvelt neghe voet achtalve duijm dicks
Domenis Schoock neghe voet achtalve duijm dicks
Aryen Arysz. neghe voet achtalve duijm dijcks
Aert Ansem mwt twe dell ende Jan Otte met een derden dell in twentich dijcks
Die erve van Jan Hanricksz. vijerdalff roij dicks, Gerijdt Aertsz. mette helft boven en de erve
van Jan Hanricksz. benede
Hanrick Huijbertsz. en Huijbert Gerijtsz. vijerdalff roij dicks ende Jan Hanricksz. ende
Jenneke Hanricksz. die bovenste helft Huijbert Gerijdtsz. mette benedenste helft
Jan Rijnder van Dort erve drie roeyen dicks
Jan Hanricksz. ende Meryken Jans soo bret oit lant aldaer in de Hoijacker soo lanck dick
dicken ut de Voore, same 7 roeijen ieder.
Roelijff Petersz erve ende Jan Hanricksz., Aert Joste erve ende Jan Jaspersz. erve, Jenneke
den Braper die bovenste helft nu die erffghename beneden met een derdendeel daer naest Jan
Hanricksz. ende mijdden Mereke Jans mijdden met een derdendel en Cornelis Gysbertsz. met
een derdendel samen beneden met helft.
Die erve van Vrou die Kock soo bret het bos is, same 7 roijen 9 voet
Domenie Schock, Aryen Arysz. soo lanck dick soo bret die twe ackers syn, Domenie Schock
bove Aryen benede in 7 roeyen benede
Reijer Goosens erve twe ackers en de erffghename van Vrou die Kock twe ackers
soo bret haer goedere sijn hier in ghedickt.
Aryen van Dieden met een roey ende Rynder van Jaersvelt met twe roeye ende Jan
Hanricksz. met vijer roeyen en de die erve van Vrou die Kock
Aert Joste erve soo lanck dick soo bret hare acker is 3 roeyen 2 voet
Jan Hanricksz. van Tiel vijer roeije dijcks
Benede den ghemijne wech stoep
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Gerijdt Hanricksz. ende Tonis Jansz. een Heesselse roy dicks
Die wedewe van Jan Cornelijsz. vijer roeyen dijck
Die erve van Claes Gerijtsz. van Os vijerdalff roeij dijcks
Die kerck van ... anderhalff Heesselse roij dijcks
Die erve van Vrou die Kock een Heesselse roeij dijcks
Die erve van Marie Goossens een Heesselse roeij dijck
Aert Jochems drije Heesselse roeijen dycks ende vyerdalve voet
Jan Hanricksz. van Tiel ende Gerydt Hanricksz. drie enckelde roeijen ende twelff voeten
dycks
Die erffghename van Steven Hanricksz. ende Ansem Aertsz. acht roeyen vijfthien dalve voet
dycks
Hanrick van Driel Schout tot Huerwe tot sueven roeyen dycks
Die erve van Heer van Ballegoyen een Heesselse roey dycks
Die wedewe van Gerydt Clasz. soo bret haer twe ackers syn dijckende ut die Voor 7 roeyen
Tuenes Jansz. soo bret sijnen acker is dickende ut die Voor 9 roeyen, vier voet nu die erve van
Gerydt Aertsz. boven en de erve Gerydt Bernsz. benede met een derdenpaert
Die erffghename van Rembout Wyllemsz. soo bret Jan Hanricksz. acker is dickende ut Voor,
hier in ghedickt Cornelis Remboutsz. ses roeyen 6 voet voor syn cotegent twe roeyen twe voet
ende Rembout Wyllems vyer roeyen vier voet dicks
Die erffghename van Peter Wyllemsz. acker soo bret synen acker is hier in ghedickt 9 roeyen
twe voet toebehorende Tomas Remboutsz.
Domenis Schock, Aryen Arysz. bove met een derdendel daer naest die erve van Vrou die Kock
benede met een derdendel dess voors. soo lanck dick die eene acker van Steve Hanricksz. ende
Rembout Wyllems syn noch Cornelis Gysbertsz. met derdendel in neghe roeyen ses voeten
Cornelis Roelyfsz. ende Jacop Pijn soo bret haer twe acker syn dyckende ut die Voor 8 roeijen
2 voet dicks toebehorende Cornelis Roelyfsz. ende Jacop Pijn
Gerydt Hanricksz., Teus Jansz. tijnde Kormaen acker vijff talff roij dicks
Die wedewe van Jan Cornelisz. soo bret dyck als hueren acker is dyckende ut Voren
Die erffghename van Jan Wyllemsz. soo lanck dick als Jost Vermulen ackers in de Hoyacker
ghelegen syn uijtghesondert Marie Aellers moet een Heeselse roy dicks voor aff hebbe
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Den Heer van Varick Frans van Doort verdalff roeij dijcks
Die erffghename van Vrou van Dordael acht talff roey dicks
Jost Vermulen nu syn erffghename acht talff roy dicks
Die erfffghename van Jan Wyllemsz. achttalff roij dicks
Jost Vermulen nu syn erffghename neghe roeyen dicks
Jan Hanricksz. een Hessel roij dijcks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt een roy dicks
Jost Vermulen nu syn erffghename sestien roey vertien voeten dycks
Beneden Leuse stoep
Dier erve van Reyer Gossensz. soo lanck dick als Aert Egons drie ackers syn omtrent eelff
roeijen hier bove in ghedickt met een derdendel Hanrick van Driel daer naest die erve van
Ansem Aertsz. benede Aert Egons met een derdendel
Domenie Schock soo lanck dick als sijn acker is vijerdalff roey
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt ende Lysbet Lourensz. soo bret dick als hueren boghert
grot is vijff en twentich roeyen elff voet dicks boven die helft Dierick Hanricksz. benede
Lysbet Lourensz.
Peter Hansz. soo bret dick als acker 8 roeyen 6 voet ½
Jan Hanricksz. van Tiel soo bret den dick als acker is 8 roeyen 6½ voet
Die erffghename van Peter Petersz. soo bret dick als acker is sestalff roij dicks
Die erve van Dierick Wijllemsz. boven met een derdendel, Aryen Arysz. erve nu Lourens
Jansz., Cornelis Gijsbertsz. benede met een derdendel soo lanck dick soo bret als oir hueskens
aldaer boven die Schaens gheleghe veerthien roeyen drie voet
Jost Vermulen erffghename soo lanck dick als bret haer luyden boghert is eelff roeyen drie voet
Reijer Goossens erven soo lanck dick als boghert is omtrent elff roeyen. Daer boven is ghedict
met een vyerden paert Gysbert Aertsz.. Daer naest die erffghename van Steve Hanricksz. voor
vyerde paert ende benede Aert Egons met twe vyerde paert
Jan Hanricksz. van Tiel ende Dyerick Hanricksz. van Jaersvelt sueventhien roeyen twelff
voeten. Daer boven is ghedickt Jan van Tiel met helft benede Dierick Hanricksz. van
Jaersvelt voor ander helft
Hier begijnt die buijte weij
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Jost Vermule erffghename verthien enckelde roeyen dicks
Bernt Huijghe een Heeselse roij dicks Bernt halff ende Aryen Jansz. en Dierick Cornelysz.
benede ander helft
Jost Vermuelen erffghename ses enckelde roeyen dijcks ende vyff voet
Die erffghename van Vrou Kock een Heesselse roy dijck
Die erve van Cornelis Gysbertsz. drie roeyen dicks
Domenie Schock nu erve van Vrou die Kock benede met drie roeyen dicks
Die erffghename van Dierck Sandersz. drie roeyen anderhalven voet dicks. Gysbert Roelyfsz.
met die helft ende Dierck Sandersz. erffghename met ander helft
Marieke van Jaersvelt vijff roeijen eelff voeten dicks
Aert Jansz. Schuytemakers erven een Hesselse roeij dicks
Reijer Gossens erven sueven roeyendijcks daer in ghedickt Rynder van Jaersvelt ende die
erffghenamen van Ansem Aertsz. vijff roeyen dicks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt en Aert Ansem van der Asmont ende Goossen Cornelysz.
7 roeyen dicks. Dierick Hanricksz. die helft boven ende Aert Ansem ende Goossen Cornelis
benede met ander helft
Goossen Wijnans in den Haghe twe roeyen dijcks
Die erve van Vrou die Kock acht voete dicks
Die erve van Steven Hanricksz. drie roeyen dicks
Dierick Hanricksz. van Jaersvelt ende Aert Ansem 3 roeyen dijcks
Gerydt Hanricksz. ende Huybertien Josten ander halff roeij dijcks
Die erffghename van Hanrick Stevensz. en erffghename van Dierske Reyers ander halff roey
dicks
Dierick Hanricksz. van Jaersvelt ende Aert Ansem van der Asmont een roij dicks
Den Heer van Varick Frans van Dort een Heesselse roey dicks
Jan Hanricksz. ende Tuenis Hermsz. een Heesselse roij dicks
Die erffghename van Joost Vermulen acht talff roeij dicks
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Domenie Schock en de erve van Vrou die Kock een halff roij dicks
Het capijttel van Haaften een Heesselse roey dicks
Die erffghename van Aryen Gossens ende Jacop Roij een Heesselse roy dicks
Jan Reuaen twe Heesselse roeyen dijcks ende noch acht voeten dicks volghens een bepothinge
Jost Vermulen erffghename een Heesselse roey dicks en twe voeten dijcks
Die erve van Claes van Os ofte nu Hanrick Gerijtsz. twe roeyen dicks ende 2 voeten
Putters erven twe roeyen twe voet dijcks boven is ghedickt Jacop Claesz., Peter Petersz.,
Cornelis Roelyfsz. Gysbert Roelyfsz.
Dierick Hanricksz. van Jaersvelt ende Aert Ansem derdalff roij dijcks
Rembout Wyllemsz. erffghename vier roeyen dicks
Cornelis Gerijtsz. Gruytter vijer roeyen twe voet
Putters erve ses roeyen en twelff voet dijcks
Aert Jansz. Schuytemaker erven een Heesselse roij dicks
Aeert Jochems twe roeyen vijff voeten dijcks. Daer naest questie twe voeten dijcks
Frans van Dort Heer tot Varick een roy 19 voet
Eghen van Houselt Scholtus tot Heessel een roij 19 voeten dicks
Hier begijnt den ouden schordick
Aryen Joosten erven ende Huybert Poulysz. erven een Heesselse dijcks boven met een del
ende Huijbert Poulysz. erven met twe del beneden
Domenie Schock, Arijen Arysz., Cornelis Gijsbertsz., Dierick Hanricksz., Gerydt
Cornelysz. van Os een Heesselse roij dijcks
Die erve van Claes van Os anderhalff roey ende vyfftalff voete dijcks
Putters erven, Jacop Claesz., Wouter Hanricksz., Peter Petersz., Cornelis Roelyfsz.,
Gijsbert Roelyfsz. samen anderhalff roeij ende vyftalff voet dijcks. Daer naest questie neghe
voet dijcks
Goossen Wijnans die Kock nu die erven van Vrou die Kock een Heesselse roij dijcks
Aeert Jochems een Heesselse roij dycks
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Die Edele Heer van Brederode twe Heesselse roede dijcks
Die erffghename van Claes Goltus een Heesselse roeij dijcks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt een halff Hesselse roeij dijcks
Die erffghename van Claes Goltus een halff Hesselse roij dijcks
Die erffghename van Vrou die Kock vijer roeyen dijcks
Domenie Schock en de erve van Vrou die Kock een enckelde roij dijck
Die erve van Dierick Sandersz. ende Gerijdt Hanricksz. een enckelde roij dijcks
Die erve van Wyllem Jansz. kijnder en de erffghename van Cornelis Gysbertsz. een enckelde
roy dijcks
Jan Hanricksz. van Tiel een enckelde roy dijcks
Die erven van Claes van Os een enckelde roij dijcks
Putters erve een enckelde roeij dijcks
Aert Egons een enckelde roy dycks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt een enckelde roey dijcks
Putters erve vijftalff roeij dijcks daer in ghedickt Jacop Claesz. met een vyerdel, die rest
toebehorende die erffghename van Gijsbert Roelyfsz.
Die erffghename van Huijbertien Joste sueven dalff roeij dijcks
Hanrick Herbertsz. van Staere ende Haerske Waelwyck twalff talff roey dijcks
Jan Hanricksz. van Tiel sestien roeyen dijcks
Dijerick Hanrick van Jaersvelt ende Aert Ansem van der Asmont daerthien roeyen dycks
Aert Ansem van der Asmont een halff roij door het hecke
Die erve van Claes van Os een roeij en ses voeten dijcks
Putters erve, Jacop Claesz., Wouter Hanricksz., Peter Petersz., Cornelis Roelyfsz., Gysbert
Roelyfsz. daerthien dalve voets dicks
Hanrijske Jansz. ende Gerydt Jansz. drie roeijen dijcks mijn een voet dicks bove Haerske
Jans benede Gerydt Jansz.
Cornelis Gerijdtsz. Grutter vijer roeyen elff voet dijcks
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Aert Egons die helft ende Cornelis Gijsbertsz. met een derdel ende Jost Vermulen in een
vijedel in vyer roeyen drie voeten dijcks
Die erve van Claes van Os drie roeijen twee voet een caertier voet
Domenis Schock ende Laurens Jansz. erven drie roeyen twe voet een caertier voet
Tomas Remboutsz. drie roeyen twe voet een caertier voete dicks
Gijelis Aelsert, Jacop Clasz. in vier roeyen ende twe voet dycks
Cornelis Remboutsz. derdalff roij dycks
Meryke Jans anderhalff roeij dijcks
Aryen Arysz. ende Peter Wyllemsz. erve in twe roeyen ende drie voete dijcks
Leske Dircks erve een halff Hesselse roij dijcks
Die erffghename van Maria Goossens een roij dijcks
Jan Stevensz. erffghename nu Teus Jansz. in Haghe roeijen dijcks in gheleghe Rynder van
Jaersvelt drie dele
Jan van Tiel 9 voete
Die erve van Vrou die Kock acht roeyen dijcks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt een Heesselse roeij dicks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt ende Aert Ansem van de Asmont ende Goossen Cornelis
drie roeyen ende verthien voeten dicks
Die kerck van Heessel drie roeyen vyff voeten dicks
Dierick Hanrick Hanricksz. van Jaersvelt een enckelde roeij dicks
Die erve van Hanrick Stevensz. een enckelde roey dicks
Die erve van Cleijne Tuenis vijerdalff roeij dicks
Jan Hanricksz. van Tiel twe roeyen verthien voeten dijcks
Merijke Jans daerdalff roij dijcks
Jost Vermolen erve twe Heesselse roeijen dijcks
Arijen van Dieden drie roeyen dijcks
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Dijerick Hanrick Hanricksz van Jaersvelt vyerdalff roey dijck
Frans van Dort Heer tot Varijck drije roeijen dijcks
Die erve van Jost Vermule een Heesselse roeij dijck
Aelghe van Diel die heelft van een Hesselse roij
Jan Hanricksz. van Tiel die helft van een Heesselse roij dicks
Aert Ansem van der Asmont achthien voeten dick
Aert Egons vijer roeyen dijck
Die erve van Joost Vermole anderhalff Hesselse roij dijcks
Het Closter van Westroijen twe roeyen 7 voet dijcks
Wijllem van Ee, Gerijdt Gyele, Gerydt Hanricksz. ende Dierske Reijers een halff Heesselse
roij dijcks
Wijllem van Ee nu Teus Jansz. ende Gerijdt Hanricksz. een Heesselse roeij dijck
Die erve van Dierck Sandersz. ende Ghijsbert Roelyfsz. die helft van een Hesselse roey dicks
Aert Jansz. Schuytemaacker een Heesselse roey dijcks
Jan Hanricksz. van Tiel vijer roeije dijcks
Benede den ghemijne weech stoep
Gerydt Hanricksz. ende Teus Jansz. een Heesselse roy dicks
Die wedewe van Jan Cornelijsz. vijer roeyen dijck
Die erve van Claes Gerijtsz. van Os vyerdalff roeij dijcks
Die kerck van ..... anderhalff Heesselse roij dijcks
Die erve van Vrou die Kock een Heesselse roeij dijcks
Die erve van Maria Goossens een Heesselse roeij dijck
Aert Jochems drije Heesselse roeijen dycks ende vyerdalve voet
Jan Hanricksz. van Tiel ende Gerydt Hanricksz. drie enckelde roeyen ende twelff voeten
dycks
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Die erffghename van Steven Hanricksz. ende Ansem Aertsz. acht roeyen vijfthien dalve voet
dycks
Hanrick van Driel Schout tot Huerwe sueven roeyen dycks
Die erve van Heer van Ballegoyen een Heesselse roey dycks
Putters erve, Jacop Clasz., Peter Petersz., Sthijn Hanrick, Cornelis Roelyfsz. ende Gijsbert
Roelijfsz. in drie roeyen neghe voeten dijck
Joncker Langh drie roeijen en eenen voet dijcks
Dijerick Wyllemsz. ende Gossen Wijllemsz. drie roeijen en vijff voeten dycks
Gerijdt die Wijt tot Varick een Heesselse nu Wijllem Petersz.
Jan Hanricksz. van Tiel een Heesselse roeij dijcks
Die erffghename van Peter Roelyfsz. same acht voete dijcks. Daer naest questhien derdalve voet
Eghe van Houselt Scholtus tot Heessel een Heesselse roeij dijcks
Die kerck tot Heessel anderhalff Hesselse roey dijcks
Domenie Schock ende Goossen Arysz. anderhalff roey dycks
Die erve van Heer van Ballegoyen een halff Heesselse roeij dijck
Gerijdt Jochems vijerdalff roeij dijcks
Die erffghename van de Stommen vijerdalff roeij dijck
Arijen Goossens erven nu Aertgen Goossens same twe roeij acht voeten dycks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt een Heesselse roeij dijcks
Cornelis Arijsz. die helft van sesthalff roeij dijcks
Die erve van Peter Roelyfsz. verthien voete dycks
Peter Wijllemsz. nu Cornelis Gijsbertsz. verthien voeten dijcks
Die erve van Heer van Ballegoye een Heesselse roeij dijcks
Bernt Huijghe een Heesselse roey dijcks
Dijerick Roelyfsz. een Hesselse roy dijcks. Daer naest questien ses voete dijcks
Wyllem Arijsz. erve tot Weerdenborch verthien voeten dijcks
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Goossen Wijllems en de erve van Dierick Wijllemsz. derdalff roeyen dijcks
Benede Vijlder stop
Die erffghename van den Stommen een Heesselse roey dijcks
Die erve van Vrou die Kock een Heesselse roeij dycks
Die erve van Gerijdt Dijercksz. roij dijcks ende eenen voet
Die erve van Jonbloet een Heesselse roeij dijcks
Die erve van Huybert Poulysz. een Heesselse roeij dijcks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt twe roeyen ende wijnich questie
Die erve van Ot die Bijen vijerdalff roey dijcks boven noch wijnich questie
Die erve van Joost Vermolen nu Arijen Josten vijer roeijen dijcks
Wijllem Jansz. erffghename 7 voet dijcks
Die erve van Aert Jansz. Schuytemacker vijff voete dycks
Jan van Heijden erffghename vijff voeten dijcks
Gerijdt Woolff op et Voren thijen voeten dijcks
Putters erve, Jacop Clasz., Peter Petersz., Cornelis Roelijfsz., Cornelis Gijsbertsz., Gijsbert
Roelijfsz. same drie dijcks
Die erve van Huijbert Poulijsz. derdalff dijcks
Die erve van Vrou van Opijne vijff roeijen dijcks ende twe voeten dijcks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt en de erve van Jacop Roij same anderhalff roeij dijcks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt een Heesselse roeij dijcks
Dijerick Clasz. ende Huijbert Wyllemssz. twe roeyen en thijn voeten dijcks
Marijke Jans ende Haerske Jans ses roeijen twelff voeten dijcks waer in Gerijdt Gijelen een
roeij benede aff hebben moet
Die erve van Jan Wijllemsz. tot Varick ses roeyen twelff voeten dijcks
Die erve van Vrou van Opijne drie roeyen mijn drie voet dijcks
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Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt ende Aert Ansem van der Asmont ende Jacop Roij ende
Cornelis Josten, Jan Remboutsz. vijftien roeyen dijcks
Die kerck van Heesel drie roeyen ende ses voeten dijck
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt en de erve van Ansem Aertsz. ses roeijen dycks ghemyn
Aert Wijllemsz. twe Heesselse roeyen dijcks. Questie ses voeten dycks
Die erve van Dierick Sandersz. een Heesselse roey en eenen voets dijcks
Gysbert Roelyfsz. erffghename, Jost Vermule erve en de erve van Vrou die Kock anderhalff
roeij dijcks
Den Heer tot Werdenborch sesthien Heesselse roeden dijcks
Jan Jacopsz., Dyerick Cornelisz. eelff talff roey dijcks
Die erve van Cornelis Otto thien roeden dijcks. Daer naest questien acht voeten dycks
Eghen van Houselt vijff roeden acht voeten dijcks
Die erve van Ansem Aertsz. van der Asmont vijff roeden acht voeten dijcks
Joost Vermulen erve een halff Heesselse roeij dycks
Haerske Jans een Heesselse roeij dycks
Benede paelse stoep
Cornelis Gerijdtsz. vijff roeden ende vijff voeten dijcks
Dyerick Hanricksz. van Jaersvelt anderhalff roey een voet dijcks
Die erve van Vrou die Kock twe roeden dijcks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt ende Teus Jansz. een halff roeij dijcks
Die erve van Claes van Os vijer roeden dijcks
Dierick Hanricksz. van Jaersvelt
Aert Jochems daerdalff roeij dijcks ende twe voeten
Aert Jochems daerthien voeten dijcks. Daer naest questie vijff voeten dijcks
Die erve van Cornelis Gijsbertsz. ende Jan Wijllemsz. achthien voete dijcks
Die erve van Vrou die Kock ander halff roy dyck
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Die erve van Dierick Wyllemsz. ander halff roeij dyck
Gijsbert Stevensz. en de erve van Arijen Petersz. vyff roeden drie voet dycks
Dijerick Hanricksz. van Jaersvelt ende Jan Wijgersz., Cornelis Gijsbertsz., Claes Jansz.
Roij negenthien voeten dicks
Die erve van Jan Jacopsz. tot Huerwe vijff roeden mijn drie voeten dijcks
Die erve van Vrou die Kock twe roeden dijcks
Den Heer van Werdenborch vyer Heesselse roeden dycks
Jan Hanricksen van Tiel ende Dierick Hanricksz. van Jaersvelt thien roeden vijer voet bove
ghedick Jan Hanricksz. met helft benede Dierick Hanricksz. van Jaersvelt
Haerske Jans twe roede dijcks
Jan Tijmmermans tot Ophemert een roeij ende drie voeten dijcks
Peter Wijllemsz. seventhien roeden ende thien voeten dicks daar in ghedickt Cornelis
Gysbertsz. ende Roelyff Petersz. ende Aryen Petersz.
Goosen Wijnas in den Haghe sueven dalff roey dijcks
Die erve van vrou die Kock twe roeden dycks
Die erve van Huijbert Poulysz. twe roeden dijcks
Die erve van Dierick Wyllemsz. ende Jost Vermule sueven roeden ende vyff voeten dycks
Benede esterwech stoep
Putters erve ghestelt een roij dijcks
Die erve van Gijelis die Kock een halff roeij dijcks
Die erve van Gerijdt Dijercksz. vijff dalff roey ende drie voeten dijcks
Goossen Wyllemsz. drie roeyen mijn eenen twe voeten dijcks
Die erve van Cornelis Gysbertsz. en de erffghename van Wijllem Jansz. twe roeijen dycks
Die erve van Jenneke van Best ende Aert Petersz. vijer roeijen dijcks
Die erve van Peter Roelijfsz. ende Peter Joste twe roeijen mijn eenen voet dijcks
Wijllem Jansz. kijnderen twe roeijen eelff voeten dijcks
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Arijen Goossens erve ende Aelghe Goossens ende weskynt van Gerijdt Sonijkes, Jan Clasz.,
Jacop Roij behort toe Cornelis Josten ende Jan Remboutsz. vijff roeyen twelff voeten dijck
Wijllem Jansz. kijnder tot Varick vijerdalff roey dycks
Aert die Raet kijnder tot Bommel neghe roeijen en vijer voeten dijcks
Die erve van Wyllem Jansz. kijnder tot Varick verthien dalff roey dijcks
Tuenijs Jacopsz. nu Jan Hanricksz. tot Varick ende Gerydt Berns tot Ophemert acht roeijen
thien voeten dijcks
Die erven van Rembout tot Varick duerthien dalff roeijen dijcks
Die erven van Gerijdt die Wijdt twe roeijen vier voet dijcks
Jonc. Langhe drie roeijen dijcks
Den Heer van Werdenborch twe Heesselse roijen dijcks
Jan Hanricksen van Tiel anderhalff Heesselse roeij dijcks. Daer naest questien neghe voet
dijcks
Eghe van Houselt ende Marijeke Jans anderhalff roey dijcks
Die erve van Roelyff Petersz. een roeij dijcks
Dijerick Jansz. Tijmmermans tot Ophemert ende Goossen Jansz. een roij dijcks
Rembout Wijllemsz. erve een roy dijcks
Wijllem Jansz. kijnder een roij dijcks. Daer naest questien sijeven voet
Haerske Jans ander halff roeij dijcks
Die erve van Vrou die Kock twe roeijen ende vier voeten dijcks
Wijllem Jansz. kijnder drie roeijen twelff voeten dycks
Bernt Huyghe nu Jan Jacopsz. die helft ende Jan Otten nu Cornelis die Wydt, Jan
Sluijmersz. erven d'ander heelft same neghe voeten dijcks
Den Heer tot Varick Frans van Dort twe roeyen dijcks
Teus Jansz. drie roeyen ende neghen voets dijcks
Putters erven sueven roeijen dijcks daer in ghedick Jacop Claesz. met een vijerdel Gysbert
Roelijfsz., Cornelis Guerts met haer paersepante
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Die erve van Arijen Gossens ende Aelghe Goossens, Jan Wijghersz., Ott Jansz., Jan Jansz.,
Claes Cornelysz. neghen roeyen eenen voet dycks
Aert die Raet soo bret haer goet is dijckende tot die Voor
Dierik Hanricksz. van Jaersvelt sestalff roeij dijcks
Die Vijckerij tot Tiel ofte Stadt Tiel sestalff roij dijcks
Aert Jochems derdalff roeij dycks
Haerske die Bruijn en de erffghenamen van Vrou die Kock daerthien voeten drie duijmen
dijcks
Hijer eijndich het gericht van Heessel
bij mijn Jan Hanricksen gheschreven 1680.
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