
Someren ORA 87 
 
R87,f.0,schepenlijst dd.1610: Henrick Willems van Horrick, president schepen; 
Aelbert Keris van Mierlo; Henrick Claes Baekermans, obiit 20 jan.1611; Goordt 
Jacob Tielen; Peter Andries Smets; Peter Goort Cuijlmans; Jan Gevardts van 
Mierlo, schepenen; Willem Peter Slaets heeft de ceed gedaan 21-6-1611. 
Secretaris Steven Aelbert Lamberts van Brueghel, relictus 3-9-1621. 
Mutaties: Henrick en Aelbert relicti sunt 10-7-1613 
Willem Willem Lenarts de eed gedaan 20-7-1613; Henrick Willems van Horrick de 
eed gedaan 3-8-1613, sterft 3-11-1613. 
Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck de eed gedaan als schepen 4-2-1614, relictus 
sept. 1621. 
Thomas Jan Arts van Helmond eedt als stadthouder 26-8-1615 
Jan Mr. Jan Verdeijsseldonck de eed gedaan als burgemeester 22-6-1615 
 
R87,f.0,dd.±1615: Inventaris van renten en pachten t.l.v. het corpus van 
Someren: 
[f,g]: Jfr. Margriet van Outheusden wed. Jhr. Joris Kitsen tot Someren 50 gld. 
 
[j]: Jan Denen erfg. tot Someren door coopinghe van Heijn Bruijnen tot 
Nederweert een renthe van 6 gld. 
 
[-]: Mr. Johan Verdeijsseldonck tot Someren een rente van 12 gld. 
 
[k]: Aert Geldens Verboischot een rente van 9 gld in coop verkregen tegen Hr 
Jan Verdoijenbraecke. 
 
[-]: Andries Jan Smits een rente van 9 gld. in koop verkregen tegen Hr. Jan 
Genen tot Nederweert. 
 
[-]: Jan Denen, garencooper een rente van 25 gld. 
 
[-]: Cornelis Willem Horckmans een rente van 21 gld 
 
[m]: Aan Hr. en Mr. Willem Coolen en Mr. Johan Verdeijsseldonck, executeurs van 
het testament van Hr. en Mr. Gerardt Jacobs pastoir saliger t.b.v. de kerck een 
rente van 40 gld dd.6-5-1613 
 
[n]: Schuld van 15 lopens rogge erffpacht van Gerit Andries soen van Radeijns 
aan Claus sone Claus Dieric die men hiet van den Vingherweghe van Bakel uijt 
een camp erffs geleghen op ghene Hout metter eenre sijde den gemeijne straete 
ende metter anderen sijde neven erffenis Hr Jan van Eijndhouts gedaen op ten 
naesten sondagh nae St Jan Baptist 1400. 
Schepenen: Dirck die Vroede, Gerit die Clerck, Roef van Versel, Henric Sijmons, 
Henric van den Avenne, Dierck Ghielen, Peter de Hoeckt 
Alhier geprtocolleerd uijt de originale schepenbriefe. 
 
[o]: Geschil tussen Donaet Wouter Wevers en Peter Tonis Trips met Jan Jan 
Martens van Nederweert ter eenre en Margriet wed. Claes Arien Slaets ter 
andere, eertijds weduwe Aert Loyen altesamen erfg. Aert Loyen voorschr. 
aangaande de erfgoederen gelegen aen de Postel dd.11-1-1596 
 
R87,f.1,dd.16-2-1462: Lodewijck heer Wouter Gerits Theeussoens soen natuerlijck 
gewonnen bij Hilgonde Lodewijcks heeft verkocht Merten Janssoen van Schoet 



wijlen een erffchijns uijt onderpanden gelegen aen gheen Schoot aan de Vlasmeer 
neven erffenis Dieric Willems van Kigloe ter eenre en Marcelis sGroeten ter 
andere zijde, 16 Sprokkelmaand 1461 [16 februari 1462]. 
Schepenen Willem Cortsmet, Michiel Jacob Michiels, Maes Claeus Smets, Jan Aert 
Ghielen, Vranck van den Dijck, Marcelis Aerts Vriendsoen van den Camp, ....... 
 
R87,f.2v,dd.23-6-1610: Verzoek door Philips Michiel Philips en Peter Dirck 
Kivits m&m Jenneke Gerard Ghielen aangaande de kwaliteit van een schepenbrief 
dd.8-4-1485. 
 
R87,f.2v,dd.1609/10: Latijnse akte; citaat Cato major 
 
R87,f.3,dd.11-1-1609: Testament van Joost Jan Tielensoon en Megtelt Jan 
Herbaren dochter ten huize van de testateur aen't Eckerbroeck. 
 
R87,f.4,dd.5-3-1610: Onderzoek tbv H.Geesteesters en Hr. en Mr. Gerardt Jacobs, 
pastoor van de goederen en gronden in bezit van de Tafel der H.Geest zoals in 
gebruik bij diverse mensen. Getuigeverklaring door Dierck Willem Chielen, oud 
ca 60 jr, Frans Mathijs, oud ook ca 60 jr, Jan Dirrick Deijnen, oud ca ? jr, 
Jan Willem Lomans, oud ca 52 jr, Lambert Willem Goorts, oud ca 53 jr, Jan Peter 
Joosten van Asten, oud ca 53 jr, Jan Joost Peters voorscr., Joost Willem 
Roeffs, ca 54 jr, Peter Lamberts ca 95 jr en Peter Smulders en Joost Frans 
Mathijs van Baerloe, ca 50 jaar. 
 
R87,f.8,dd.5-3-1610: De H.Geest heeft verkocht perceel grond aan Dierck Willem 
Chielen. 
Idem aan Reijnder Henricx opt Sant 
Idem aan Marten Willem Sanders 
 
R87,f.10v,dd.16-3-1610: Jan sone Claes Goorts van de 1e bedde bij Agnees Arndts 
zijn huisvrouw heeft opgedragen Merike wed Claes Goorts ter tocht en Arndt, 
Lensen en Gerardt haar kinderen bij Claes Goorts in 2e huw verwekt huijs, hoff 
etc aent Eijnde Schoots aan de Santstraet. 
 
R87,f.11,dd.31-3-1610: Willem Jansen van Eijck wnd tot Mierlo heeft verkocht 
Goossen Willem Sanders zijn gerechtigheid in een hofstad aen Slieven in de 
Coninckstraet. 
 
R87,f.11v,dd.2-4-1610: Dirck Wouter Mertens wnd Ravesteijn heeft vernadert voor 
2 delen van 1/6 deel als Jan Wouter Joosten in coop verkregen had van 
Gijsbrecht Jan Bakermans zijn neve bestaande uijt huijs, hoffstat en hoff 
gelegen ontrent de Speulheuvel, ul Michiel Goort van Duppen, al en uf Arndt 
Wouters erfgenamen, 
 
R87,f.12,dd.2-4-1610: Henrick Willems van Horrick heeft verkocht Niclaes Jan 
Deenen huijs, schuer, hofstad, hoff etc. ontrent 23 lopens aen 'tSlieven 
genaamd aen den Geesterdijk, ul Jan Peters van de Berg, al de hoeve te Vlercken 
toecomende Jhr Johan van Dueren, uf Dries van Eijnhouts erfgenamen, af de 
gemeijn straet. 
 
R87,f.13,dd.5-4-1610: Jan Janssen van Rijsinghen ende Angela Mr. Dircks zijn 
huijsvr hebben verkocht Arndt Peters Verschueren een stuk lant aen't Slieven 
omtrent de Wijntmolen, ul Arndt, cooper, al. Jan Janssen, vercooper, uf Thonis 
Peterss van Otterdijcks erfgenamen, af de gemeijne tiendwegh. 



In marge: Vernadert door Jan sone Jan Verijsinghe wnd tot Uden, land van 
Ravesteijn dd.25-6-1610. 
 
R87,f.13v,dd.5-4-1610: Testament van Jan Janssen van Rijsinghen ende Angela Mr. 
Dircks zijn huijsvr. Vooruit aan Adriaen hun jongste zoon 30 gld. 
 
R87,f.14,dd.8-4-1610: Geschil tussen Albert Goortsen van Duppen alias Berckel 
en Willem Diricx van Eijnhouts als gebruicker van de goederen w Thonis van 
Heeze nu toecomende Jenneke en Lijske drs Dirick van Eijndhouts, Willems 
susteren over het uijtgraven of affhouwen van een cleyn hegghe. 
 
R87,f.14v,dd.8-4-1610: Scheiding en deling tussen Jan Willem Henricx van Bakele 
ter eenre en Dirck Jan Willems zijn zoon met de andere kinderen verwekt bij 
Heitie ter andere 
 
R87,f.15v,dd.8-4-1610: Jenneke wed. Willem Jansen en Jan Willems haer soon 
geass. met Willem Janssen van Eijck haer geboren momboir heeft verkocht Goossen 
Willem Sanders haer deel in een hofstad aen't Slieven in de Conincxstraet ul 
Jans Verstraten erfgenamen, al Hilleke wed Henrick sBruijnen, uf Jan Goorts 
Verberne, ul de gemeijn straet. 
 
R87,f.16,dd.8-4-1610: Obligatie van Henrick Willems van Horrick t.b.v. Anneke 
diensmaagd van Jr. Johan van Kessel de stadhouder van 68 gld. 
 
R87,f.16,dd.14-4-1610: Marten Goordt Coolen mede als gemachtigd door Marcelis 
Goordt Coolen broer en Jacob Arndts m&m Marike suster van Marten voirs en Aelke 
dr. Frans Ghijben hun moeder afgaande de toght zoals Jan ende Janneke Frans 
Ghijben Aelkes broeders hebben geattesteert 18 mrt hebben verkocht Henrick 
Willem Jansen van Horrick een huijs, schuer etc. aen d'EijndeSchoots ontrent de 
Capelle aen den Opstall, ul Ambrosis Gevarts van de Seijlberchh, al de erfg 
Henrick Philips van Helmond, uf de Waterlaet, af ge gemeijnstraet. 
 
R87,f.17v,dd.16-4-1610: Maria wed. Jan Coolen dr. Claes Willem Deenen afgaande 
de tocht, Arndt Marcelis m&m Margriet mede voor Luijtgarde, beide dochters van 
Marie verwekt bij Jan Coolen voor de erfelijkheid, Jan Jan Leijnen m&m Hilleke, 
Frans Arndts m&m Marike, Peter Maessen m&m Henriske, Jacob Jans m&m Margriet 
alle wett. dochters Margriet Claes Willem Deenen, alle erfgenamen van Willem 
Deenen en Hanriske bij testament hebben verkocht Peter Jan Loyen een huijs etc. 
aan de parochiekerk, ul Henrickske wed Marten Verwijnen, al het Godthuijs van 
Postell, uf den Kerckepadt, af den Kerckwech of Gasthuijswech. 
 
R87,f.18,dd.16-4-1610: Obligatie van Niclaes Jan Willem Denen van 463 gld 11 st 
tgv Henrick Willem Jans van Horrick. 
 
R87,f.18v,dd.17-4-1610: Jan Adriaense van Erp heeft verkocht Joost Wouter 
Joostens een stuk land gelegen aen de Wilpskenswegh in Slieven hem verstorven 
na dood van Willem Deenen zijn grootvader en bij Willem Martens in tocht 
bezeten. 
 
R87,f.19,dd.17-4-1610: Testament van Jan Jan Diricx en Hernickske Jan Goorts. 
Zij vermaakt een rente staende aen Jan Jans Tielen te Lierop aan haersusters en 
broeders kinderen 
 
R87,f.20,dd.27-4-1610: Scheiding en deling tussen de knd. en erfg. Goordt 



Horckmans en Lijske, te weten Meeus Goordt Horckmans het huijs aen de heijde, 
Frans Claes Bakermans m&m Willemke de erfenis gelegen in de Hoelstraet, Peter 
Jacobs van de Eckelcamp m&m Cristina de erfenis gelegen neven Frans Claes 
mededeler. 
Enkele ondelinge verkopen 
 
R87,f.22,dd.12-5-1610: Vernadering door Arndt Peters Vranckensz Vervoirt van 
het erfenis als Michiel Goorts van Duppen gecocht had van de erfg. Anna Maes 
Peters, nadersijnde als de voirs Michiel. 
 
R87,f.22v,dd.19-5-1610: Accoord tussen Peter Ceel Heesmans met Jan Janssen van 
Ayen ende hen sterk makende voor de 3 onm. knd. Jan Tielen van de Berckven ter 
eenre en Marij wed. Lambregt Huijberts Verbeeck geass. met Peter Houben haar 
vader ter andere zijde over de huer van een stuk land. 
 
R87,f.23v,dd.26-5-1610: Overdracht door Hr. en Mr. Dirck Brants aan Jan Peter 
sVroyen en Jan Marten Claes, provisors der H.Geest van een erfcijns van 3 gld 
uit onderpanden blijkende uit de schepenbrieven dd.9-1-1566 en verkoper 
aangekomen bij testament van Heijlke dr. Peter van de Berckven dd.18-6-1601. 
 
R87,f.24,dd.5-6-1610: Peter Thonis Gerardts concordeert en maeckt sterck 
alsulcke schepenbrieven van 4 gld 10 st als hij met Donaet Wouter Swevers 
eertijds verkocht hebben aan Marike Aerndt Driesdr., dertijd onmondig wesende 
uijt seckere onderpanden blijkende uijt schepenbrief dd.17-5-1588 en welcke 
Andries Jan Smits in coop verkregen heeft tegen Marten Aerndt Martens m&m 
Merike Aendt Dries blijckens schepenbrief dd.2-11-1594. 
 
R87,f.24v,dd.10-6-1610: Jacob Jacops m&m Lijske Jansen wnd tot Bueren heeft 
verkocht Jan Jans Bruijnen zijn schoenvader (=stiefvader) alle sijn gerechtig-
heid hem aangestorven van Jacob zijn vader gelegen in de heerlijkheid Nuenen 
ter plaatse aan de Berch. 
 
R87,f.25,dd.16-6-1610: Overdracht door Jan Peter sVroyen en Jan Marten Claes 
als provisors van de Tafel der H.Geest aan Henrick Willem van Horrick van een 
hofstad etc in Slieven genaemt de Lathouwer ulen uf de gemeijn straet, al 
Steven Aelberts, af de erfg. Adriaen Deenen, alles volgens inhoud van de 
brieven van 1409 St.Aechtendagh. 
Idem van een pacht van 27 vaten rog op de onderpanden Henrick Willem van 
Horrick toebehorende, waarvan geen donatie of fundatie is te vinden dan in de 
registers der Tafel der H.Geest eertijts opgemaakt door Marten Maes doen hij 
noch leefde welke onderpanden liggen aent Houtbroeck onder Slijven, ul Jan 
Peters van Breij, al de hoeve te Vlercken, uf Dries van Eijnhouts erfg, af de 
gemeijn straet. 
 
R87,f.26,dd.16-6-1610: Geschil tussen Jan Weijn Peters m&m Dinghe met Jan Gelis 
Smulders m&m Lijske als erfg. en successeurs van Frenske Thijssen van Roy ter 
eenre en Jan Reijnder Peters met Andries Reijnders zijn broer en Merike zijn 
zuster ter andere om seecker huis aen de Heijde zoals Servaes Laureijnsen van 
Meijell verkocht heeft Peter Jansen van Ayen. 
 
R87,f.27v,dd.16-6-1610: Willem Jelis Berchmans m&m Anna en Jacob Anthonis Vosch 
m&m Maria hebben verkocht Ardt Claes Goorts en huijs etc gelegen aen 
d'Eijndeschoots aen den Boom, ul Jan Willem Lomans, al de gemeijnt. 
 



R87,f.29,dd.23-6-1610: Jan Jacobs alias Corten heeft verkocht Henrick Sijmon 
Henricks 
 
R87,f.29v,dd.1-7-1610: Mathijs Dirck Joosten wnd tot Gorcum heeft vernadert 
alsulcke portie en kintsgedeelte als Lambert Henrick Verhoeven 1 dec in coop 
verkregen van Mr Dierck Joost Thonis zijn vader van huijs etc gelegen aent 
Slijven in de Clotstraet ul Jan Geven erfg, al en uf de Hoff ten Donck, af de 
Clotstraet 
In marge: Deze naderinghe heeft Margriet Mr Dircx, de voorz Mathijs moeder 
wederom getransporteert aan Lambert Henrick Verhoeven 27-9-1613 
 
R87,f.29v,dd.5-7-1610: Jan Jan Bakermans met Tonis Janssen zijn zoon heeft 
verkocht uit kracht van testament Dirick Jan Jacobs een cijns van 10 vaten rog 
uit onderpanden blijkens schepenbrieven dd.10-5-1569 
 
R87,f.30,dd.6-7-1610: Testament van Sijmon Thonis Sijmons en Merike. Aan Jan 
Jan Dircx hun neef een lopensaets land voor zekere dienst. Peterke haar nichte 
dr. Dirck Jan Dircx verwekt bij Lijske dr. Ardt Verschueren zal in haar vaders 
plaats staan en delen met de andere vrienden. 
 
R87,f.32,dd.18-8-1610: Hr. en Mr. Dierick Gevardts van de Zeijlberch en 
Ambrosis zijn broer hebben verkocht Adriaen Wouter Verbraecken van een stuk 
groes aen d'Eijndeschoots neven de Campengraeff ul Joost Jan Tielens, al de 
verkoper, uf de gemeijn straet, af Henrick Willems van Horiick. 
 
R87,f.32,dd.26-8-1610: Henrick Willem van Horrick heeft verkocht Michiel Goorts 
van Duppen en Wouter Jan de molder van een stuk land omtrent de Edelen- borg. 
Idem aan Jan Michiel Gijben 
Idem aan Peter Andries Smits 
 
R87,f.33v,dd.26-9-1610: Maria wed Joost Ceelen met Matheus Joost Ceelen haar 
soon, Henrick Jan Verbaerschot m&m Margriet en Dierck Willem Ghielen hun oom 
hem sterk makende voor Peterke dr Marike voirs hebben verkocht Jan Peter 
sVroyen en Jan Marten Claesz, provisoren der HGeest een cijns van 16 st. 
 
R87,f.34v,dd.22-9-1610: Verkoop door Willem Jan Philips aan Joost Willem Roeffs 
van de gerechte helft in een cijns van 20 st. uit seckere onderpanden zoals in 
een brief dd.30-6-1523. 
 
R87,f.35,dd.6-10-1610: Verkoop door Jhr. Hendrick van der Meir m&m Anna van 
Berckel mede voor Maria, Josina en Margarite, sijne huisvr. zusters, alle wett. 
drs. Jhr. Hugo van Berckel aan Goossen Willem Sanders van alle gerechtigheden 
in de goederen w. Jan van Eijck gelegen aent Slieven in de Coninckstraet ul 
Philip Verstraeten erfg, al Hilleke wed Henrick sBruijnen, uf Jan Goort 
Verberne. 
 
R87,f.35v,dd.6-10-1610: Jan Daniel Henricx heeft vernaderd alsulck stuck lants 
als Jan Willem Lenarts in coop verkregen heeft tegen Gerardt Aerndt Aernts sijn 
neve. 
 
R87,f.36,dd.7-10-1610: Dierck Henricks van de Greeff heeft in ermangeling 
opgedragen Jan Joost Hanegreefs een stuk lant op de Com de Voirt genaemt 
 
R87,f.36v,dd.13-10-1610: Aelke wed Herman Thijssen wnd Leeuwarden in Vriesland, 



afgaande de tocht en Mathijs Hermans haar soon voor het erfrecht hem fort en 
sterk makende voor zijn broers en zusters heeft verkocht Dirck Geldens hun 
kintsgedeelte gekomen van Mathijs Hermans 
 
R87,f.37,dd.13-10-1610: Goort Henrick Philips van Helmond m&m Jenneke heeft 
verkocht Jan Dirck Willem van Aelst een stuk erf zoals Jenneke aangekomen 
 
R87,f.37,dd.16-10-1610: Verkoop door Laureijns nat.sone Heer Daniel Deenen aan 
Jan Jansen Bruijnen de jonge, Marten Sebastiaens m&m Lijske, Willem van Suy m&m 
Jenneke des voorz. Jans susteren alle wett. knd. Jan Jansen sBruijnen de Oude 
en Beelke een erfcijns van 30 st., de verkoper aangekomen van Heer Daniel 
Deenen uijt goeder gratien ende ter puerder alomomisse. 
 
R87,f.37v,dd.19-10-1610: Sijmon Jansen en Marike huisvr. Jan Willems, zijn 
zuster vertijden op hun gerechtigheid op het goed van Heijlke wed. Frans Coppen 
en daarna huisvr. Dirck Willem Ghielen geweest t.b.v. Dierck Willems voorz. 
 
R87,f.38,dd.20-10-1610: Overdracht door Joostie wed. Lenart Henrick Colen ter 
tocht en Henrick Lenarts sone, Dierck Lenardt Evarts m&m Joostie en de voorz. 
Henrick Lenarts hem sterk makende voor Jenneke zijn zuster aan Lambert Henrick 
Verhoeven van het versterf in de goederen aangekomen van Jan Tielens van de 
Waterlaet en Gieliske. 
 
R87,f.38v,dd.20-10-1610: Overdracht van de naderschap door Susanna wed. Henrick 
Hermans aan Lambert Henrick Verhoeven zoals zij vernaderd had aan de voorz 
Lambert Henrick Verhoeven dd. 14-10-1609 hetwelk Lambert Henrick Verhoeven in 
koop verkregen had tegen Andries Verschueren tot Asten dd. 20-6-1609 uitgeson-
dert het lopensaet wat Heijlke huisvr. van Andries voorz bij testament van Jan 
Tielen van de Waterlaet verkregen had. 
 
R87,f.39,dd.20-10-1610: Verkoop door Dirck Claes Hanegreefs voor de tocht en 
Jan Jan Michiels m&m Leenke, en de voirs Jan hem sterk makende voor Frans en 
Claes zijn swagers, nog onbejaard wesende aan Lambert Hendrik Verhoeven van 
alle versterf in de goederen van Jan Tielen van de Waterlaet en Gielis hun oome 
en moeie. 
 
R87,f.39,dd.20-10-1610: Verkoop door Angnees wed. Thonis Potter aan Lambert 
Henrick Verhoeven van alle gerechtigheid in de goederen van Jan Tielen van de 
Waterlaet haar broeder. 
 
R87,f.39v,dd.20-10-1610: Verkoop door Jenneke wed. Mathijs Frans van Baerloe 
aan Joost Dirck Geldens van haar kindsgedeelte in de goederen van Mathijs 
Hermans haar vader. 
Verkoop van zijn kindsgedeelte door Goordt Tielen van de Berckven m&m Heijlke 
dr. Mathijs Hermans aan Joost Dirck Geldens. 
 
R87,f.41,dd.23-10-1610: Verkoop uit kracht van testament door Joost Goort van 
Bussel wnd tot Lierop aan Joost Dirck Geldens van een erfcijns van 39 vaten rog 
en een half vat, zoals verkoper in koop heeft verkregen tegen Huijbert Jan 
Colensoen dd.1-2-1606. 
 
R87,f.41v,dd.25-10-1610: Also lange jaren geleden Jan Marten Willems alias 
Honichman voor schepenen gelooft had te betalen Wilmke Geldens saliger 50 gld, 
doch door de troubele tijden en de lange inlandse oorlogen er geen betaling is 



gekomen, so geloven nu Jan Martens voor de tocht en Peter Jan Martens met 
Jenneke zijn zuster als erfgenamen alsnog de schuld te voldoen. 
 
R87,f.42v,dd.27-10-1610: Thonis Marten Weijlaers en Peter Jan Jaspers hebben 
vernadert alsulck lant als Peter Goort Cuijlmans in koop verkregen heeft tegen 
Jan Dommels hun neve. 
 
R87,f.43,dd.3-11-1610: Verkoop door Peter Jan Jaspars van een erfcijns van 35 
st aan Willem Wouter Scepers en Cornelis Willem Horckmans als guldemeesters van 
het St.Catharina en Barbara altaar. 
 
R87,f.43,dd.4-11-1610: Verkoop door Willemke wed. Thonis van Liessel aan Mr. 
Gerard Fabri eertijts pensionaris der Stadt en Meijerij van een stuk groes, 
volgens testament dd.3-12-1570 opgemaakt door Hr. Jan Marcelis van de Seijl-
berch, vice cureijt met Gijsbert Jan Gijben haer neve als getuige. 
Idem aan Gijsbrecht Jan Gijben haer neve. 
 
R87,f.44,dd.4-11-1610: Vernadering door Willem Tonis Gerards van een verkoop 
door Thonis Thonis Gerardts zijn vader aan de knd. en erfg. Willem Leenen en 
Margriet. 
 
R87,f.44v,dd.8-11-1610: Jan Everaerdts van Buel heeft in consignatie genoemn de 
vernadering van Willem Gelis Berchmans voor Jacob Michiels van Oss daer de 
betaling aangedaan was en hoeveel penningen Aerdt Aerdt Sanders betaald heeft. 
 
R87,f.44v,dd.10-11-1610: Catharina wed. Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch 
vraagt Tielman en Jacob knd. Antonis Marten Weijlaers van de eerste bedde of 
zij zich willen houden aan de deling door w. haar man met hen gemaakt of een 
nieuwe kaveling willen van de goederen aen d'Eijndeschoots. 
Zij antwoorden dat zij geen nieuwe kaveling willen 
 
R87,f.45,dd.11-11-1610: Verkoop door Mr. Henrick Mispelbloem, borger tot Goes 
in Zeelant uit kracht van procuratie door Willebort Sensen i.h.h. een dochter 
van Peter den Hollander genaemt Peerke, geboortig van Someren volgens schepen-
brieve van Capelle Bijeselinge in Suijtbevelant dd.30-9-1609 aan Joost Jan 
Weijlaers en Thonis Marten Weijlaers sijne neve als gerechte erfgenamen 
vrienden en maeghen van Peter den Hollander alle gerechtigheid in de goederen 
van Joost Jan Weijlaers en Thonis Marten Weijlaers gelegen aen d'Eijndeschoots, 
wesende een verbrande hofstad. 
 
R87,f.45v,dd.13-11-1610: Susanna wed Henrick Hermans voor de tocht en Herman 
Henricks met Joost zijn broer, samen zich sterck makende voor Lijske hender 
suster hebben opnieuw opgedragen aan Jan Joost Hanegreeffs. 
 
R87,f.46,dd.15-11-1610: Jan Aerdt Sanders heeft vernadert een opdracht zoals 
gedaan door Joost Aerdts zijn broer aan Catharijn Jan Everardts van Buel en 
haar kinderen. 
 
R87,f.46v,dd.16-11-1610: Accoord tussen Jan Willems van Lieshout als schulde-
naar van een pacht van 43 gld 10 st van een stuk land zoals in leen gehad van 
w. Aert Aert Sanders welke het weer had van Ike Sijmons, zijn (=Jan Willems) 
huisvrouwe moije. Jan Willems hoeft niet te betalen maar zal een lijfrente 
geven van 3 gld t.b.v. Helena wed. Aert Aert Sanders. 
 



R87,f.47,dd.18-11-1610: Mutueel testament van Jan de Gruijter en Heijlke dr w 
Gerard van Hout. 
 
R87,f.47v,dd.23-11-1610: Verkoop door Henrick Willems van Horrick aan Wouter 
Jansen de molder van een stuk groes omtrent de wijntmeulen aen'tSlieven ul 
Michiel Goorts van Duppen, al Daniell Gerarts, uf Aert Geldens Verboischot al 
de Aa. 
In marge: Vernaderd door Jan Michiel Gijben dd.23-8-1611. 
 
R87,f.48,dd.23-11-1610: Scheiding en deling tussen Wouter Jansen de mulder en 
Michiel Goorts van Duppen van een groes zoals dd.5-8-1610 in coop verkregen 
tegen Henrick Willems van Horrick. 
 
R87,f.48v,dd.25-11-1610: Verkoop door Antonis Jan Tielens van de Berckven en 
Marcelis Ambrosis van de Zeijlberch m&m Merike, suster van Antonis voorz. mede 
voor Frans Jansen, onmondig broer van Antonis, aan Peter Jan Martens van 
Auwenhuisen, van een cijns van 2 gld dd.2-1-1570, welke cijns voorschr. Peter 
was geldende aan de verkopers en hun voorsaten. 
 
R87,f.49,dd.25-2-1610: Testament van Ambrosis Marcelis van de Zeijlbergh en 
Catharina dr Jan Deijnen. 
 
R87,f.50v,dd.3-1-1611: Frans sone Jan Willem Lomans heeft verkocht Jan Jacobs 
genaemt Cortens alsulcke coop van het versterf als Frans eertijts gekocht heeft 
van Aerdt Andriessen van Lierop m&m Lijske dr Jan Goorts van Duppen 20-2-1609 
en aan haar verstorven en na dood van Lijske henre moeder versterven moghe. 
 
R87,f.50v,dd.4-1-1611: Peter Jan van Ayen heeft verkocht Peter Andries Smits 
een stuk groes aen d"Eckerbroeck neffen erf. Sander Marcelis van de Greeff en 
de erfg Hr Willem van Meijel. 
 
R87,f.51,dd.5-1-1611: Testament van Jhr. Willem van Kessel en Jfr. Maria de 
Mons. Erfg. de kinderen Jacques en Marie. De donatie aan Jaques wordt herroe-
pen. Hij krijgt daarvoor het cijnsboek en Marie 200 gld, de cleijnodien en 
clederen van haar moeder. Jaques moet met de penningen staande aan de heer van 
Dueren het huijs op laten timmeren daar het reparatie behoeft. Jaques mag de 
hoeve de Waterlaet niet cederen. Aan Willem nat.sone 50 gld. 
 
R87,f.52v,dd.7-1-1611: Vernadering door Henrick Dircx m&m Marike dr. Dierck 
Coolen wnd tot Rixtel van alsulck huijs, schuijr, hofstadt etc. als Henrick 
Willems van Horrick in coop verkregen had tegen Marcelis en Marten Goort 
Coolen, gebroeders tot Nuenen met Jacob Aerts hun swager, neven van Henrick 
Diercx voorz. 
Henrick Willems van Horrick accepteert niet de naederinge in een beemd gelegen 
in de heerlijkheid Asten in den Wert. 
In marge: Henrick Diercx heeft vertegen op de naderschap t.b.v. Mechteld wed. 
Henrick Willem van Horrick en haere kinderen dd.17-4-1619. 
 
R87,f.53,dd.7-1-1611: Peter Hoeberts Stockijn heeft verkocht Henrick Joost 
Vroyens 
 
R87,f.53,dd.7-1-1611: Huijbert Lambert Huijberts heeft vernaderd een stuk land 
als Peter Hoeben zijn grootvader verkocht heeft Henrick Joost Vroijen 
 



R87,f.53v,dd.8-1-1611: Peter Jacobs van Ovelweghen heeft uit crachte van 
testament dd.26-10-1606 verkocht Henrick Henricks huijs etc aan de Keijser-
straet neven erf. Jan de Gruijter aan d'een sijde en Willem Gelden Henricks 
d'ander sijde. 
In marge: Dit huijs enz is 24-3-1611 vernaderd door Willem Gelden Henricks des 
voirs Peter Jacobs swager. 
 
R87,f.54v,dd.13-1-1611: Dierick Jan Jacobs heeft in erfmangeling opgedragen 
Michiel Goorts van Duppen een stuk land gelegen aan de Gijselschen pat. 
 
R87,f.55v,dd.15-1-1611: Jacob Frans Jan Lemmens heeft verkocht Jan Jacobs 
genaemt Cortens het 1/6 deel in land en groes zoals van zijn vader aangestorven 
en nog aansterven zal met restrictie dat indien Marij wed Willem Frans Jan 
Lemmens, vercopers geswije bezwaar zal maken, de verkoop niet doorgaat. 
 
R87,f.55v,dd.15-1-1611: Peter Willem Cocx van Leende heeft verkocht Claes Jan 
Deenen een cijns van 14 st in een meerdere cijns van 28 st welke verkoper 
heffende is op onderpanden in gebruik bij Claes voirs 
 
R87,f.56,dd.26-1-1611: Marike dr Andries Jan Gerardts heeft verkocht Jan Peter 
sVroyen en Frans Mathijs Diercx als fabrycken der parochiekerke tbv de kerk een 
cijns van 2 gld 5 st uit een stuk akkerlant aen d'Eijnde Schoots welke 
penningen de kinderen en erfg Henrick Philips van Helmond gemaakt waren op de 
goederen Andries Jan Gerardts sal. bij testament van Jan Jans Verheijenbraeck, 
de voirs en Merike ende haer kinderen hiermee kwijtscheldende. 
 
R87,f.56v,dd.20-1-1611: Henricus Nicolai Bakermans, scabinus noster, obiit 
vigesimo die Januarii A.D. 1611. 
 
R87,f.56v,dd.26-1-1611: Overdracht in erfmangeling door Jan Evarts van Buel met 
Catarijn sijn huisvr. aan Laureijs Heer Daniels van een stuk land aen 
d'Eckerbreock. 
Laureijs consenteert dat bovengenoemde of zijn kinderen de grond mogen lossen 
met 80 gld. 
 
R87,f.57,dd.26-1-1611: Vernadering door Jan Aert Willems van Eckerbroeck m&m 
Marij dr. w. Jan Joost Horckmans van het stuk land dat Laureijns Heer Daniels 
beleend had van Jan Joost Horckmans, Jan Wilems huisvr. vader. 
 
R87,f.57v,dd.15-1-1611: Testament van Henrick Claes Bakermans. Aan Claes zijn 
zoon vooruit 2 paarden met de beste wagen en 2 koeien. 
 
R87,f.58,dd.5-2-1611: Vernadering door Niclaes Jan Deenen van een huis etc bij 
de parochiekerk zoals Peter Jan Loyen in coop verkregen voor 400 gld heeft 
tegen Margriet Willem Deenen en haar kinderen mitsgaders van de kinderen en 
erfgenamen van Merij Deenen. De voirs Peter Janssen is de coop geweken. 
 
R87,f.58v,dd.3-2-1611: Mutueel testament van Dirck Michiel Verhofstad en 
Lijske. Ze vermaken elkaar ook de rente van 17 st. 2 penningen aangekomen bij 
testament van Heijtie Peter van de Berckven. 
 
R87,f.59,dd.16-2-1611: Henrick Maes Melisz m&m Aelke heeft in erfmangeling 
opgedragen Willem Jan Philips huijs etc gelegen aen de Capelle. 
 



R87,f.59v,dd.15-2-1611: Daniel Jan Sijmons voor hemzelf en hem fort makende 
voor Elske zijn zuster heeft verkocht mr Gerard Fabri een hooijvelt aemt 
Houbroeck in de Hazenbeemden gelegen. 
 
R87,f.60,dd.15-2-1611: Lijntie wed Ambrosis Marcelis van de Zeijlbergh met raet 
en advijs van Daniel Jan Sijmons haar momboir heeft crachtens testament 
dd.16-8-1604 verkocht de mr Gerard Fabri een stuk akkerlant aan de Clotstraet. 
 
R87,f.60v,dd.15-2-1611: Steven Albert Lamberts heeft crachtens testament 
dd.16-8-1604 als weduwenaar van Jenneke Jans van Diepenbeeck verkocht de 
eersame Mr. Gerart Fabri een stuk land genaemt den Hoeve gelegen aent Slieven. 
Inlossing van een schuld van 100 gld. staande huwelijk door Steven Aelberts 
geleend van Jan Aerts van Diepenbeeck wnd tot Asten, neef van Jenneke van 
Diepenbeeck, Stevens huisvrouw. 
 
R87,f.61,dd.21-2-1611: Jan Jansen Verdeijsseldonck heeft verkocht Neelke wed. 
Jan Henrick sBruijnen een cijns van 4 gld uit een stuk land de Nootboom zoals 
beschreven in een brief dd.16-2-1537 en Jan aangekomen van vader en moeder tot 
ene huwelijkse uitzet. 
 
R87,f.61v,dd.5-3-1611: Jan Marcelis Wijnants van Liessel m&m Heijlke heeft 
verkocht Gerardt Diercx alias Pecxs land aan de Mortell groot 5 lopens 
 
R87,f.61v,dd.7-3-1611: Vernadering door Marcelis Henrick Sbruijnens van het 
huis zoals Lambert Henrick Verhoeven in coop verkregen heeft tegen de knd. en 
erfg. van Jan Kerckhoff. 
 
R87,f.62,dd.9-3-1611: Akkoord over de penningen te betalen aan Henrick Willem 
van Horrick vanwege de vernadering door Henrick Dircx wnd tot Rixtel 
dd.7-1-1611. 
 
R87,f.62v,dd.8-2-1611: Akkoord tussen de kinderen Jan Tielen van de Berckven 
met bijwesen van Daniel Jan Sijmons hun momboir met Willem Geraert Aerdt 
Scherders over het 1/3 deel van de haeflijcke goederen waarvoor Marcelis 
Bruijsten van de Zeijlberch m&m Marie een van de drie kinderen belooft heeft te 
betalen 252 car.gld. Van deze 252 gld zal Marcelis voorz betalen aan Jan Vijge 
tot 'sBosch 93 gld 10 st. 
 
R87,f.63,dd.19-2-1611: Verkoop van een erfcijns door Reijnder Daniel Bruijnen 
voor de toght en Gerardt Reijnder Daniels voor het erfrecht tot profijt van 
Gerardt voorz. aan Jan Dierck Hijsselmans uit het 1/3 deel in een huis aen 
d'Eijnde Schoots. 
In marge: Gelost door Willem Jan Willem Tielens aan Jacob Jan Joost Weijlaers 
dd.15-5-1647 
 
R87,f.63v,dd.11-3-1611: Jan Jan Coolen heeft verklaart dat Dierck Joost Ceelen 
afgelost heeft een pacht van een mud rogge als Henrick Joost Ceelen zijn broer 
gehouden had. 
 
R87,f.64,dd.28-2-1611: Testament van Willemeke dr. Gevaert van de Seijlberch 
wed Henrick Goorts Verberne. Aan de voorknd. van Margriet haar dr. verwekt bij 
Joost Peter van Breij en de knd. bij Willem Peter Slaets verwekt en te 
verwekken om hoofd voor hoofd te delen. Legaat voor Lijske dr. Margriet in de 
1e bedde een beemtje liggend int Muijsbroeck haer leven lang te gebruiken en 



daarna te succederen op de gerechte erfgenamen. 
 
R87,f.64v,dd.16-3-1611: Verkoop door Jenneke dr. Goort Aerts aan Job Daniel 
Joppen van huis etc. aen de heide voor 79 gld 3 st. 
Vernadering door Mathijs Goordt Aerts. 
 
R87,f.65v,dd.16-3-1611: Verkoop door Peter Jans van de Ravenacker aan Job 
Daniel Joppen van de ander portie in het huis aen de heide met hetgeen vercoper 
daarin competerende is. 
 
R87,f.65v,dd.16-3-1611: Verkoop door Aerdt Peters Verschueren aan Steven Jacobs 
van een stuk land genaemt de Rentmeester gelegen aen de Heijde, zoals in koop 
verkregen tegen Aerd Gerardt Aerts. 
Steven Jacobs belooft te betalen een erfcijns van 2 gld 2 st uit het huijs aen 
de Heijde. 
 
R87,f.66v,dd.16-3-1611: Dirck Jan Cangieter heeft in erfmangeling opgedragen 
Aerdt Peters Verschueren een stuk erfenis aan d'Eijndeschoots in de Heijcamp 
genaemt de Bulcamp. 
 
R87,f.67v,dd.16-3-1611: Jan sone Frans Jan Jacobs bekent dat w. Frans Jan 
Jacobs en Merike zijn moeder eertijds en nu geldende zijn een erfcijns van 6 
gld. aan Hilleke Lievens gewoond hebbende tot Helmond en door successie 
overgegaan op Jenneke wed. Peter Eijmberts en haar kinderen. 
 
R87,f.68,dd.16-3-1611: Verkoop door Joost Jan Tielen aan Adriaen Wouters 
Verbraecken. 
Idem Thonis Peter Vosch aan Adriaen Wouters Verbraecken. 
Idem Willem Jan Philips aan Adriaen Wouters Verbraecken. 
 
R87,f.68v,dd.17-3-1611: Willem Petersz van Versell bekent betaalt te wesen door 
Wouter Woutersz van Roy van een seeckere coop. 
 
R87,f.69,dd.21-3-1611: Dierick Willem Ghielen bekent schuldig te zijn Willemke 
Gijben of so sij met recht genaemt is 79 gld en 18 1/2 st. 
In marge: Dese obligatie is door Gijb Jan Gijben als erfg. Willemke doot en 
teniet gedaan 9-2-1618. 
 
R87,f.69,dd.24-3-1611: Willem Henrick Gelden heeft vernadert alsulcke coop als 
Henrick Frans Henricks gedaan heeft van Peter Jacob Daniels, Willems swager. 
 
R87,f.69v,dd.24-3-1611: Ratificatie van een verkoop van houtwas staande te 
Lierop eertijds gedaan door Mr. Johan Verdeijsseldonck aan Sijmon Peters en 
Dierck Sijmons, borgers tot Helmond, door Huijbert sone Mr. Johan Verdeijssel-
donck. 
 
R87,f.69v,dd.24-3-1611: Accord tussen Peter Jacob Daniels, m&m Peerke doen sij 
leefde ende Willem Geldens m&m Geertie van een verkoop gedaan 5-2-1610 aan 
Marten Janssen van Asten. 
 
R87,f.70,dd.28-3-1611; Verkoop door Henrick Willems van Horrick van een stuk 
groes aen 'tSlieven in 'tMuijbroeck aan Goordt Jacob Tielens. 
 
R87,f.70v,dd.30-3-1611: Verkoop door Peter Marcelis van de Greeff aan Peter 



zijn zoon ter toght ende zijn voorkinderen ter erfelijckheid en Cornelis, Jan 
ende Goris m&m Heijlke, alle wett. knd. en erfg. Peter voorz. van een stuk land 
aan d'Eijndeschoots in de Slijckstraet, ul Berbell van Gaell, al Jan Lenart 
Slegers. 
 
R87,f.70v,dd.31-3-1611: Testament van Peter Marcelis van Greeff. Aan zijn zoon 
Cornelis voor de trouwe diens de halve beleende beemd, Lijsken Pundersbeemd. De 
kinderen zullen gelijk delen in de goederen gekomen van Dirckske van welcke 
goederen Peter zijn zoon zijn leven lang de toght zal bezitten en de 3 voorkin-
deren de erfelijkckheid. 
 
R87,f.71v,dd.14-5-1608: Jan Aert Cortsmit vanwege Bruijstens Thijs erfgenamen 
ende Jan Aert Willems met zijn erfgenamen zeggen te gelden een rente van 6 gld. 
als Jan Michiels eertijds opgedragen heeft Reulen van Milheze blijkens 
transport dd.12-6-1505. 
Idem een corenpacht van een mud rogge. 
Schepenen verklaren dat deze twee condbrieven staan in het rolboeck van Mgr. 
Joachim van Aelst ter dien tijd Secretaris alhier en geprotocolleerd. 
 
R87,f.72v,dd.ca 1505: Dierck Sijmons, Steven, Aert, Henrick en Daniel, alle 
Daniel!! Sijmons wett sonen hebben opgedragen Emont Aertsz van de Venne twee 
mud erfrogge uijt een camp erf met huijsinghe ul wed Jan Bakelmanssoen en haer 
knd, al erfenis wed Jan Philips gelijck Dierck voirs de 2 mud rogge verkregen 
heeft bij brief dd.3-8-1476 voor schepenen Jan Dierck Ghielensoen, Peter Dierck 
Kievitssoen, Marcelis van den Camp, Dierick Happen, Goessen Ceelen, Dierick 
Deenen ende Sijmon die Bruijn 
Deze copije wordt hier geprtocolleerd omdat er geen protocolle zijn en de 
constitutiebrief "nijet vijntbaer en is". 
 
R87,f.73,dd.1-4-1611: Dierck en Thonis gebr sonen Willem Joost Lomans hebben 
verkocht Thonis Peter Voss. 
 
R87,f.73v,dd.3-4-1611: Hendrik Jan Denen m&m Marie heeft in erfmangeling 
opgedragen Peter Andries Smits een stuk land in't Eckerbroeck ul, al en uf het 
Godshuis van Postel, af Niclaes Jan Denen mededeler. 
In marge: Dit stuk land heeft Peter Andries Smits wederom verkocht aan Hr. 
Rombout Colebrant, Hr. en Mr. tot Postel. zoals blijkt op folio verso 304. 
 
R87,f.73v,dd.8-4-1611: Jan Jan Peters wnd tot Buell heeft verkocht aan Lambert 
Henrick Verhoeven een half huyijs gelijck zijn vader in coop vercregen had van 
de gemeijnt van Someren, gelegen aen't Slijven in de Clotstraet 
 
R87,f.74,dd.8-4-1611: Peter Thonis Gerardtsoen, custos, geconstitueeert bij Hr 
Frans Jannssen, prb, heeft verkocht Crijn Frans Crijnen een erfcijns van 2 gld 
verhypotekeerd staande in de goederen van eertijds Ike Sijmons, gelegen in de 
Veltmerstraet. 
 
R87,f.74,dd.7-4-1611: Alsoo Lambert Henrick Verhoeven 20-6-1609 in coop 
verkregen heeft tegen Andries Aert Verschueren m&m Heijlke dr. Daniell 
Hanegreef een lopensaet land welke Heijlke verkregen had bij testament van Jan 
Tielen van de Waterlaet en Gieliske, Heijlkes nicht, en welke coop Susanna wed. 
Henrick Hermans, nicht van Heijlke, vernaderd had 14-10-1609, maar welke coop 
Susanna met haar kinderen voor haar portie alsnog overgedragen heeft aan 
Lambert Henrick Verhoeven, so hebben Lambert Henrick Verhoeven en Peter Thonis 



van Otterdijk het andere versterf gekocht van Tielen Jan Tielen van de Water-
laet. Susanna gaar hiermee accord. 
 
R87,f.74,dd.7-4-1611: Scheiding en deling tussen Lambert Henrick Verhoeven en 
Peter Thonis van Otterdijk van seecker huijs, hofstat en Hoeff, eertijts 
toebehoord hebbende Jan Tielen van de Waterlaet en Gieliske. 
 
R87,f.75v,dd.10-4-1611: Joost Henrick Joosten, Lijske, Jutie en Lijntie, absent 
waervoer Henrick haer soen sich sterck maeckt, alle knd en erfg. Henrick 
Joosten, Sijmon Willem Eijmberts m&m Merike Sijmons, Jan Joosten, met 
procuratie van Dirck sijn broer, en Anneke, suster, hem voor hen sterk makende, 
alle erfg. Heijlke Peter Jan Ghenen hebben verkocht Lambert Henrick Verhoeven 
de andere helft van huijs, hofstat en hoeve welke Heijlke Peter Genen met Jan 
Peters in coop verkregen hadden van de gemeijnt van Someren, gelegen in de 
Clotstraet. 
 
R87,f.76,dd.9-4-1611: Accoord tussen Jan Colynszn sone w. Mr. Diercick, 
scoelmeester te Mechelen m&m Henriske Aerts over het testament van 8-4-1594 van 
Henrick Diercx eertijds portier binnen de Godshuijse van Postel en Willem 
Wouter Scepers. Eerstgenoemdem krijgen 12 gld en voor hun dochterke nog 7 st. 
Henrick Diercx was broeder van Dierckske Diercx, huisvrouw Willem Wouter 
Scepers en oom van Henriske Aerts. 
 
R87,f.76v,dd.10-4-1611: Akkoord tussen Frans Aerts van Nuenen m&m Marike, Peter 
Maes m&m Henriske ende Hilleke dochteren Lucas Jansen verwekt bij Margriet 
Claes Willem Deenen over een transport als Mathijs Gerarts als momboir van 
Margriet haerder moeder gedaen had te Nuenen aan Aelbert Goorts van Duppen van 
2 renten, een van 2 gld, 8 st, 3 oirt, d'ander 30 st uijt onderpanden staende 
int goet van Jan Verschout volgens brief dd.9-8-1564. 
 
R87,f.77,dd.[14-4-1611]: Scheiding en delingtussen Heijlke wed Jan de Gruijter 
en Dierck Jan Cangieters m&m Mechtelt en Jan Jacobs m&m Emke dr Jan de Gruijter 
van de 1e bedde, halfsuster van Mechtelt blijkens brief dd.9-4-1607. 
Ten volle betaald 18-1-1611 
 
R87,f.78,dd.14-4-1611: Vernadering door Ambrosis Gevarts van de Zeijlberch, de 
knd. en erfg. Willemke Gevarts van de Zeijlberch des voorz. Ambrosis sustere 
ende Hr. en Mr. Dierick, pater tot Ommell, Ambrosis broeder van de goederen 
gelegen aan de Opstal verkocht door de knd. Goort Coolen aan Henrick Willems 
van Horrick, wesende de stockgoederen van Elske Brants hender grootmoeder. 
 
R87,f.79,dd.21-4-1611: Goordt Henrick Philips van Helmont, Philips Henricks 
sijn broer en Yhonis Janssen m&m Thoniske hebben opgedragen hun 1/4 deel in de 
gerechtigheid van Lijske wed Henrick Joost Ceelen tbv Joachim van Aelst, 
schouthet tot Mierlo. 
 
R87,f.79,dd.21-4-1611: Joost Dierck Rutten heeft in huwelijkse voorwaarden 
opgedragen Jan Andries Smits en Thoniske zijn huijsvrouw, nat.dr van Joost 
voirs een stuk land aan d'Eckerbroeck neven erfg Claes Jan Lomans ter eenre en 
Henrick Jan Denen ter andere. 
 
R87,f.79v,dd.21-4-1611: Jan Jansen van Eethen wnd tot Eindhoven m&m Margriet, 
hem sterk makende voor de overige erfg. heeft verkocht Jan Andries Smits een 
erfcijns van 10 vaten rogge. 



 
Opnieuw 79 
R87,f.79,dd.22-4-1611: Jan Daniel Dierck Hijselmans met procuratie dd.20-12-
1610 voor schepenen en dingbank van Houthem in de lande van Vlackenburgh voor 
Hr Willem Hijselmans, pastoor aldaar heeft verkocht Peter Thonis van Otterdijck 
een stuk groes aan de heijde ontrent den Eckerbroeck. 
 
R87,f.80,dd.22-4-1611: Ratificatie door Tielman Tielman van de Waterlaet mede 
voor Merike, Anneke, Lijntie en Peter sijn susters en broeder van een transport 
en erfwisseling als Tielman van de Waterlaet zijn vader gedaan heeft tegen 
Peter Thonis van Otterdijk dd.5-10-1609. 
Tielman Tielman van de Waterlaet en Tielman sijn soon verklaren betaald te 
zijn. 
 
R87,f.80v,dd.24-4-1611: Dierick Jan Jacobs heeft verkocht Lambert Henrick 
Verhoeven een stuk groes aent Slijven bij de Veltemerstraet zoals Dierck voirs 
in koop verkregen heeft van de knd en erfg. w Jan Lamberts alias Kerckhoffs 
 
R87,f.80v,dd.15-4-1611: Testament van Dirck Jan Dircx. Erfgenamen zijn 2 nat. 
knd. m.n. Hendrick te Lierop verwekt bij Thoniske Henrick Willems en Peerke 
verwekt bij Elisabeth dr. Arndt van Ruth. Komen zij zonder kinderen te 
overlijden dan gaat alles naar de gerechte erfgenamen Claes Jansen, broer en 
Jan broer en de knd. Michiel Jansen van Dueren. 
Aan zijn broer Claes noch een kist en de troch staande bij zijn huijs en een 
eijckeboom om zijn schulden te betalen. Peerke en Henrick ieder nog een schaep. 
Ook de 2 kinderen van Jan zijn broer elk een schaap. Idem de kinderen Michiel 
Janssen van Dueren elk een schaep. 
 
R87,f.81v,dd.26-4-1611: Also Jan sone Jan Peters wnd tot Buell heeft gevraagd 
Joost Henrick Joosten en Lijske zijn zuster hem te willen laten de helft van de 
haeflijcke goederen als Heijlke Peter Jan Genen sijne moije achtergelaten 
heeft. Zij hebben dit geweigerd. Jan Peter is gegaan naar Lijntie wed Jan 
Daemen waar Heijlke Peters sij moeije gestorven is. Deze verklaart zich aan het 
testament te houden. 
 
R87,f.82,dd.26-4-1611: Jan Peter Joosten van Asten heeft verkocht Willem 
Adriaensen tot Overweert een cijns van 6 gld 5 st uit een huis, hof en hofstad 
in de Keijserstraet. 
 
R87,f.83,dd.27-4-1611: Testament van Donaet Henrick Naeten. Erfg. zijn de 2 
nat. knd., de eerste verwekt bij Jenneke dr.w. Willem Eijmberts m.n. Henrick, 
de tweede verwekt bij Joostie Frans Jacobs m.n. Jenneke. Aan de kerk te Someren 
het hamelschaap, staande bij Daniel op Vlerken zijn neve. 
 
R87,f.84,dd.4-5-1611: Verkoop door Ambrosius Goordt Tielkens aan Goordt zijn 
wett. zoon. 
 
R87,f.84v,dd.4-5-1611: Dierck Willem Chielen heeft verkocht Philips Michiel 
Philips een cijns van 6 gld 5 st. 
 
R87,f.84v,dd.4-5-1611: Marcelis Thonis Peter van Otterdijk heeft in erfmange-
ling opgedragen Peter Thonis zijn broer zijn kindsgedeelte in het huis aan de 
Speelheuvel. Peter draagt een stuk land aan de Beelen gelegen en noch sijn 
aenpart en kindsgedeelte in de goederen Andries Reijnder Peters aen de 



Keijserstraet. 
 
R87,f.85v,dd.mei 1611: Op den 11, 12 en 13den may 1611 is in dese 3 nachten 
meestendeel van allen het koren in Brabant ende noch meer omliggende provintien 
tenemael bevroren geweeest, soe dat sulcx bij mans gedencken noyet gehoort en 
was geweest, soe dat allen die de macht hadden terstont soe veele roggen 
cochten om meestendeels van tijt daervan te leven. 
 
R87,f.86,dd.24-5-1611; Ratificatie door Jan Jansen van Heeze m&m Anneke dr. 
Marten Reijnen van een erfkoop als Jan Peter Vosch van de momboir en curator 
van zijn huisvrouw gedaan had volgens schepenbrief dd.24-4-1581. 
 
R87,f.86,dd.1-6-1611: Dierck Willem Chielen heeft verkocht Wouter Wouters van 
Roij een stuk beemd gelegen in de Muelenbeemd 
 
R87,f.86v,dd.7-6-1611: Getuigenis op versoeck van Jhr Tobias van Einetten wnd 
tot Gemert door Henrick Michiels, ca 45 jr en Goris Henricx van Asten, 32 jr, 
dat het land toecomende de knd en erfg Jhr Willem van Gerwen, is groot ca 29 
lopensaet aan de Slijckstraet, het lopensaet gerekend op 40 gld, komt 1160 gld 
en de hofstat waer het huys op verbrant is voor de lopensaet 12 gld maakt 204 
gld. Totaal 1364 gld. 
 
R87,f.87,dd.12-6-1611: Testament van Claes Jan Diericx en Lijntie Joost Jan 
Tielen. Mutueel. Zij vermaken Jan Joost Tielens kint een schaap. Aan Michiel 
Jans van Dueren sijn swagers kinderen 2 ooi schapen met de lammeren. Aan 
Michiel al wat hij schuldig is. Idem aan Jan Jan Diercx zijn broer al wat hij 
schuldig is. Aan de kijnderen Michiel van Dueren sijn swager en de kijnderen 
Jan Diercx sijn broer de kiste welcke Dierck Jans sijn broer onlangs gestorven 
hem bij testament nagelaten heeft. 
 
R87,f.88,dd.13-6-1611: Testament van Frans Mathijs Dircx en Marike dr. Marten 
Aert Deenen. Mutueel. Jan Dirck Hoeben testatrices voorzoon zal delen met de 
knd. uit de 2e bedde alsof zij broeders en zusters waren. Aan Marike hun beider 
dr. suster tot Ommell in tklooster 100 gld. Brabants. 
 
R87,f.89,dd.15-6-1611: Jan Jansen Verijsingen, Dierck zijn broer en Adriaen 
onm.broer, Catharijn en Anneke hun zusters absent hebben verkocht Marcelis 
Henrick Sbruijnen van een huijs etc in de Dorpstraat, ul en uf Jhr Willem van 
Boschuijsen, al Teeuwen sConincx erfg. 
In marge: Dit huis is door Marcelis voorz. wederom verkocht aan Jr. Willem van 
Boshuijsen dd.23-6-1611. 
 
R87,f.90v,dd.23-6-1611: Op 23 juni 1611 heeft Willem Peter Slaats wnd op de 
hoeff tot Eijnhouts den eedt gedaen als schepen in de plaats van Henrick Claes 
Bakermans wnd op den hoef tot Verssel denwelcke 20 januari 1611 gestorven was. 
 
R87,f.90v,dd.30-6-1611: Henrick Michiels heeft in leen opgedragen Adriaen en 
Henrick Sebastiaens, gebroeders een stuk land. 
 
R87,f.91,dd.30-6-1611: Testament van Henrick Joost SVroyen en Jenneke dr Aert 
Hanegreefs, sijn tegenw huijsvrouw. De 2 jongste kinderen sullen gelijck op 
delen uit het erfgoed zal de opvoeding betaald worden. 
 
R87,f.92,dd.11-7-1611: Marcelis Henrick Sbruijnens heeft in erfmangeling 



opgedragen Thonis Claes Simons van een stuk groeslant gelegen aen d'eijnde 
Schoots, ul Willem Gelden Henrics, al Willem Jan Philips, uf Dierck Claes 
Hanegreeffs, af Jan Henrics Colen erfg. 
Thonis Claes Simons heeft opde dragen een erfcijns van 8 gld 10 st uijt huijs 
etc in de Dorpstraet, ul Jan Henricx SBruijnen erfg, al de Hoelstraet, van 
Postel afkomend, af Henrick Pauwels Teeuwkens, af de Dorpstraet. 
 
R87,f.93,dd.15-7-1611: Getuigenis door Lijske wed. Henrick Joost Ceelen, oud ca 
58 jr. tiv. Thonis Claes Simons haar neve dat w. Peter Joost Jansen swager van 
voirs Thonis 34 of 35 jaar geleden opdracht heeft gedaan van zijn kintsgedeelte 
hem aangekomen van Heijlke zijn huisvrouw na dood van haar vader en moeder aan 
Daniel Claes Simons zijn swager, broer van Thonis voorz. De andere broers en 
zusters hebben geaccordeerd in deze opdracht. Er is geweest een besegelte brief 
die verborgen is tijdens de pest ende in noot van tochten van ruijteren en 
soldaten en verloren. Lijske verklaart dat Peter van Tonis moeder van de 
beesten ontvangen heeft 41 gld en 35 gld staande aan Willem de Ketelaar tot 
Maarheze. 
 
R87,f.93v,dd.16-7-1611: Jacomijntie wed Jheronimo Mons, dr Jacob Janssen wnd 
tot Brugge in Vlaanderen heeft verkocht Jan Jacob Janssen haer broeder, het 
kintsgedeelte gelegen in de Santstraet, ul, al en uf Jan Aerdt Schepens, af de 
Santstraet. 
 
R87,f.93v,dd.27-7-1611: Daniel Jan Simons mede voor Elsbene sijn suster heeft 
in belening opgedragen Crijn Frans Crijnen een stuk land in de Veltenisecker, 
ul en uf het Godthuys van Postel, al Frans Willem Bakermans, af de Waterlaet. 
 
R87,f.94,dd.27-7-1611: Protest van Henrick Willem van Horrick, president, 
terzake van de schade die zou mogen ontstaan van de 500 car.gld. door hem met 
procuratie van de Hr. Schepenen opgenomen te 'sBosch op zijn onderpanden. Peter 
Andries Smits en Goordt Jacob zijn bereid hun deel bij te dragen. 
 
R87,f.94v,dd.4-5-1611: Accoord tussen Hendrik Willem van Horrick en Mr. Joachim 
van Aelst in dier tijd secretaris tot Someren en nu schoutet tot Mierlo om voor 
dorpszaken naar Brussel te reizen. De vergoeding zal zijn 35 st per dag en meer 
nijet ende dat voor den tijt van ellef of twelf dagen. 
 
R87,f.94v,dd.12-8-1611: Testament van Thonis Aert Wouters en Merike dr Peter 
Jacobs, sijn tegenw huijsvrouw opgemaakt ten huijze van testateuren staende aen 
de Spuelhovel in't bijwesen van Hr Philips Peters testatrices broeder. Mutueel. 
 
R87,f.95v,dd.13-8-1611: Testament van Jenneke dr Goordt Eerckens. Zij vermaakt 
de 25 gld staande aan Job Daniel Joppen aan haer naeste erfgenamen, die doode 
hant met de levende te deijelen soe dat Lijntiens, haer susters kijnderen 
sullen staen in plaetse van hun moeder. Aen Mathijs Goort Aerts haer broeder 6 
gld van de 50 gld die hij van haer geleend heeft. Aan Janne Thoniskens haer 
nichte ?? gld. Aen Lijske haer suster haer swartvulten hemde en aan Lijn, de 
voirs Mathijs huijsvr haer ander vulten hemtien en Lijntien de jonxste dr van 
Mathijs haer swart lijfken. Aen Lijske Jan Dirck Genendr haer nichte haer 
stuijll grouw vulten hemptien. Aen Thoniske haer nichte, aen Anna Schonck haer 
nichte, aen Merike haer nichte wnd tot Leende en aen Janne Thoniskens, haer 
nichtes soen. Aan Jenneke wed Henrick joppen. Aen Willemke haer nichte Jan 
Dirck Ghenendr 
 



R87,f.97,dd.17-8-1611: Also Goossen Willem Sanders gekocht heeft van Willem 
Jans van Eijck alias Ouwen wnd tot Mierlo de helft in een hofstad aent Slieven 
in de Conincxstraet dd.31-3-1610 en waarvan Goosen voorz de andere helft 
gekocht heeft van Willems sustere Jenneke volgens brief dd.8-4-1610 en hieruit 
betaald moet worden een erfpacht van 3 mud rogge aan Hr. en Mr. Anthonis 
Vlemmings, pater tot Dommelen, welke Hr. Anthonis procuratie gegeven heeft 
dd.10-5-1610 voor notaris Cocx aan Hr. Peeter Vlemmings zijn neef om de pacht 
te ontvangen, so belooft Goossen Willem Sanders deze pacht te betalen. 
Hr. Peeter Vlemmings, prb, wnd tot Leende machtigd Goossen Willem Sanders om 
van de gebruikers van het goed en van de ecker Loenstreep ofwel de mr. 
anthonisecker 3 achterstallige jaren erfpacht te innen. 
 
R87,f.98,dd.6-4-1611: Willem Jansen van Nuenen heeft zich borg gesteld voor de 
knd. en erfg. Marij Claes Deenen wnd tot Rixtel en voor de knd. en erfg. 
Margriet Claes Deenen wnd tot Nuenen voor alle pachten, renten en chijnsen e.d. 
die Niclaes Jan Deenen, neef van de erfgenamen toekomen, welke Niclaes verna-
dert had aan Peter Jan Loyen, die de goederen in koop verkregen had tegen de 
voorz. erfgenamen dd.16-4-1610. 
 
R87,f.98v,dd.19-8-1611: Peter Anthonis Gerardts, custos heeft verkocht Thonis 
Donaet Wouters een stuk land omtrent de Postel, ul Donaet Wouters erfg, al de 
gemeikjne straet, uf en af Lijske wed Henrick Joost Ceelen 
 
R87,f.98v,dd.22-8-1611: Willem Jans van de Berghe heeft verkocht Jhr Gerard van 
Eijck een stuk groes in de Vlerckse Vloet ul Jan Frans Jacobs, al Abraham 
Gerards tot Lierop, uf de hoeve te Versell, af de Cleijn Aa, zoals verkoper in 
koop verkregen had van Mathijs Goordt Aerts 
 
R87,f.99,dd.22-8-1611: Vernadering door Jan Michiel Gijben m&m Anneke van een 
stuk groes als Michiel Goorts van Duppen dd.26-8-1610 in coop verkregen had 
tegen Henrick Willems van Horrick, swager van Jan voorz. gelegen omtrent de 
wintmeulen. 
Vernadering door Jan Michiel Gijben van de helft van een beemd die Wouter Jans 
de Molder in koop verkregen had van Henrick Willems van Horrick zijn swager 
dd.23-11-1610. 
 
R87,f.99v,dd.31-8-1611: Jan Marten Claessen bekent schuldig te zijn Jfr. 
Margrieta van Hunnepel tegenw. huisvr. van Jhr. Johan van Kessel stadhelder van 
de schout van Peelland voor 53 gld. 
 
R87,f.100,dd.25-8-1611: Hr. en Mr. Gerardt Jacobs Landdeken en pastoir tot 
Someren doet afstand van huijs en hof gelegen aan de Dorpstraet welke Jhr. 
Willem van Boshuisen hem vroeger voor een rente van 13 mud rogge verhypo-
thekeert had welke 13 mud staan in de tienden tot Deurne genaemt de Kessel-
stienden. 
 
R87,f.100,dd.25-8-1611: Vernadering door Tielman Jan Tielmans van de Waterlaet 
van het kintsgedeelte als Lambert Henrick Verhoeven gekocht dd.20-10-1610 heeft 
van Neeske zijn zuster en op haar verstorven van Jan Jan Tielen van de 
Waterlaet haar broeder. 
 
R87,f.100v,dd.22-8-1611: Peter Goordt Cuijlmans heeft verkocht Tielman Jan 
Tielmans van de Waterlaet een stuk beempt ontrent de Heijde, ul Michiel Thonis 
Janssen, al de mededeijlers, uf de erfg Laureijs Janssen van Alphen, af Domus 



de Postell 
 
R87,f.100v,dd.22-8-1611: Jan Weijn Peeters m&m Digna hem sterk makende voor 
Heijlke Meeus absent en Jan Gelis Smulders m&m Lijske alle erfg. Frenske Thijs 
en Jenneke doen afstand van het goed gelegen aan de Heijde en gecomen van 
Lenart Goossen Lenarts t.b.v. de erfg. Gerardt Goossens. 
 
R87,f.101,dd.7-9-1611: Goossen Willem Sanders heeft verkocht Jan Sebastiaens 
van Poppel een hofstad aent Slieven in de Conincxstraet ul erfg Jan Jan 
Verstaten, al Hilleke wed Henrick Berthout Smolders, uf Jan Goorts Verberne, af 
het gemeijn straetje beneven den Edelenborch. 
 
R87,f.101v,dd.7-9-1611: Joost Wouter Joosten, Thonis Marten Weijlaers en 
Henrick Maes, afgaende borgemeesters moeten betalen bij Marten de Louw, 
deurweerder tot Helmont ter instantie van Goordt Adams wnd tot Eijndhoven 23 
gld vanwege H.Geestmeesters 
 
R87,f.101v,dd.15-9-1611: Willem Janssen van Nuenen heeft verkocht Dipna huisvr 
Jan Weijn Peters ter tocht en haer knd ter erfrecht een cijns van 35 st uit 
huijs etc aen d'Eijndeschoots in de Heijcampstraet ul erfg Dierck Michiel 
Verhofstadt, al Henrick Michiels, uf de straet naer de heijde, af de Heijcamp-
straet. 
 
R87,f.102,dd.15-9-1611: Schuldbrief van Anthonis Huijberts, Crijn Frans 
Crijnen, Niclaes Jan Deenen ende Adriaen Willem Wouters oud burgemeesters aan 
Marcelis Henrick sBruijnen als momboir v.d. onm.knd. Jan Henrick sBruijnen zijn 
broer tbv de kinderen van 300 gld. 
 
R87,f.103,dd.26-9-1611: Albert Goorts van Duppen en Merike dr. Willem van 
Luytelaer maken een mutueel testament. Aan de kinderen mn Anna, met Philip 
[Gerrit Gielen] haer swager? een koije, Willem, Henrick en Goert elck 25 gld, 
Catharina relig. dochter te Dommelen. Beschikt wordt over goederen gekomen van 
Hr. Aerd van den Dijck, oom van Marike. 
 
R87,f.104,dd.29-9-1611: Philip Michiel Philips heeft verkocht Michiel Goorts 
van Duppen een cijns van 3 gld 2 st uit onderpanden aen d'Eijndeschoots in de 
Voirt ul Jan Peter Vosch, al het Godthuijs van Postell, uf Joost Willem Lomans, 
af Henrick Jan Smits. 
 
R87,f.104v,dd.29-9-1611: Dierck Willem Chielens heeft opgedragen Frans Mathijs 
Dircx en Jan Peter Vroyens t.b.v. de kerk van een erfcijns uit kracht van 
testament gemaakt door Heijlke Frans Smitsdr., Dirck Willems eerste huisvr. 
 
R87,f.105,dd.1-10-1611: Dierck Jan Jacobs als curator en momboir van de 
onm.knd. Jan Janssen vam Rijsingen verweckt bij Engel mr Diercx mn Adriaen, 
Lijntie en Anneke bekent schuldig te zijn 130 gld 
 
R87,f.105v,dd.12-10-1611: Thonis Jan Bakermans bekent dat hij kwaad gesproken 
heeft van Jan Peter Vroijen, gedaen in dronkenschap 19 sept 1611 ten huize van 
Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch. 
 
R87,f.106,dd.12-10-1611: Scheiding en deling tussen Jan Jan Diercx en Hendrik 
en Peerke nat.knd. Dirck Jan Dircx van huis, schuijr etc in de Santstraat, Jan 
Jan Dircx aangekomen na dood van Claes Jan Dircx zijn wett. broer en Henrick en 



Peerke bij testament dd.15-4-1611. 
 
R87,f.107,dd.13-10-1611: Willem Jan Peters m&m Lijske heeft in ermangeling 
opgedragen Jan Willem Henricx van Bakel zijn swager zijn kintsgedeelte in een 
stuk land in de Heijenbraecken ul Henrick Jan Deenen, al Aerdt Ansems etc. 
Jan Willem Henricx van Bakel m&m Geertruit heeft in erfmangeling opgedragen 
Willem Jan Peters zijn swager zijn 3 gedeelten in een heijcamp aen de Heijde ul 
Henrick Jan Deenen etc. 
 
R87,f.107v,dd.18-10-1611: Joost Anthonis Mennen tot Asten m&m Christina Jan 
Philips heeft verkocht Susanna wed Henrick Hermans ter tocht en haar kinderen 
ter erfrecht een stuk land gelegen in de Mortell ul Henrick Maes Melisz, al Jan 
Jacobs Dueren, uf den Breedenwech, af Claes Jan Deenen welk goed Christina 
aangestorven was bij testament van Willem Jan Deenen en Catharina en na dood 
van Willem Marten Bruijnen bij lot toegedeeld. 
 
R87,f.108,dd.19-10-1611: Joris Dirck Nelens heeft verkocht Jan Marten Claes een 
stuk akkerlant ontrent de Mortell, ul Peter Hoebert Stockssoen, al erf Jan 
Tielen van de Waterlaet, af erg Grietien van Leende wed Jan Vervlaessen, af de 
gemeijne wech. 
 
R87,f.108,dd.25-10-1611: Mutueel testament van Jan Willem Henricks en Lijske, 
ziek. De knd. van Jenneke hun dr. verwekt bij Jan Weijn Peters in plaats van de 
moeder. Lijske maakt haer beste hueijck aen Maria hun dochter 
 
R87,f.109,dd.26-10-1611: Getuigenverklaring door Claes Jan Lomans, 70 jr, 
Megtelt wed. Joost Jan Tielen, 60 jr. en Jan Meeus Verbaerschot , 66 jr. t.i.v. 
Thonis Peter Vosch dat zekere erve genaemt de Happencamp toebehoort heeft Jan 
Happen en Aleijt Happen en sommige erven nu in erfkoop toekomen Thonis Peter 
Vosch. 
 
R87,f.109,dd.29-10-1611: Overdracht uit craght van testament dd.25-10-1611 door 
Jan Willem Henricx aan Peter Andries Smits van een stuk land in de 
Veltenisecker zoals Dirick Jan Willems, Thonis, broer, Lambert Willems m&m 
Engell, Henrick Henrick Bakermans m&m Willemke en Henrick Vermeulen m&m Marike 
wett. knd. en erfg. Jan Willem Henricx vernadert hadden dd.5-11-1608 van 
Adriaen Willem Wouters. 
 
R87,f.110,dd.5-11-1611: Overdracht uit kracht van testament door Jhr. Willem 
van Boshuisen aan Henrick Thonis Mennen alias Rommen van huis, hof etc. in de 
Dorpstraet, ul en uf de verkoper, al erfg Teuwen sConincx, af de Dorpstraet als 
door Willem van Boschuijsenin koop verkregen tegen Marcelis Henrick Bruijnen 
dd.23-6-1611 die het in koop had tegen de erfg. en momboirs van de onm.knd. Jan 
Jansen Verijsingen dd.15-6-1611. 
Henrick Thonis Mennen alias Rommen heeft opgedragen Jhr. Willem van Boshuisen 
een erfcijns van 28 gld uit huijs voirs. 
 
R87,f.111,dd.16-11-1611: Testament van Ambrosis Gevarts van de Zeijlberch en 
Catharina Jan Vogelsdr. Aan Elske hun relig. dr. tot Ommell 100 gld. 
 
R87,f.112,dd.24-11-1611: Goyardt Peter Lenarts heeft verkocht Marcelis Henrick 
Sbruijnen al zijn versterf gekomen van Peter Lenarts zijn vader en Enneke zijn 
moeder liggende in de Keijserstraet ul Peter Dierck Kievits, al Willem Gelden 
Henricx, uf de Kerckwech, af de Keijserstraet. 



 
R87,f.112,dd.nov.1611: Condtbrief van Peter Jan Denen dd.29-10-1608, doch eerst 
nu ingeschreven. 
Andries Jan Smits, 80 jr, Jan Willem Henricks, 70 jr, Daniel Jan Sijmons, 39 jr 
verklaren dat het goed zoals eertijts Jan Bruijstenssoen had toebehoord gelegen 
ontrent Eckerbroeck nu Peter Jan Deenen toebehoort en dat het altijt de 
gewoonte was te vaeren en te drijven over het erf der erfg Dierck Geldens waer 
nu op woont Thomas Maes Dries. 
 
R87,f.113,dd.24-10-1611: Jan Frans Jacobs, Ambrosius Goordt Tielmans m&m 
Thoniske en Lijske wed. Henrick Joost Ceelen hebben verkocht Jhr. Gerardt van 
Eijck een stuk groesland gelegen in de Vlerckse vloet ul. de cooper, al en uf 
Jhr. Nicolaes van Oetelaer, af de cleijne Aa. 
 
R87,f.113,dd.17-10-1611: Adriaen Henricx heeft verkocht Henrick Andries Deckers 
tot Weert een cijns. 
 
R87,f.113v,dd.17-10-1611: Thonis Jans van de Berckven, Marcelis Bruijsten van 
de Zeijlberch m&m Marike en de voorz Thonis en Marcelis hen sterk makende voor 
Frans Jansen des voorz Thonis en Marike onm.broeder hebben verkocht Jhr. 
Gerardt van Eijck etc. 
 
R87,f.113v,dd.1-12-1611: Jan Dierck Daniel Heijselmans heeft verkocht Frans 
sone Mr. Jan Verdeijsseldonck een hofstad met erfenis zoals verkoper aange-
storven is en bij lot ten deel gevallen tegen Hr. Willem zijn broer, gelegen 
aen de Heijde, ul Peter Jans van Ayen, al Goordt Tielens van de Berckven, uf de 
heijde, af de Heijstraet. 
In marge: Dierck Frans van Meijel, Jan Diercx Heijselmans broederlijke neve 
heeft de verkoop vernaderd dd.20-3-1612. 
 
R87,f.114,dd.1-12-1611: Job Daniel Joppen heeft verkocht Frans mr Jan Verde-
ijsseldonck. 
 
R87,f.114,dd.2-12-1611: Henrick Willems van Horrick, schepen, Sander Marcelis 
van de Greef en Peter Thonis Gerarts, custer, oud burgemeesters bekentennen 
schuldig te zijn Jffr. Margaretha van Hunnepell nu huisvr. Jr. Johan van Kessel 
een som van 8 gouden dobbele Aelbertijnen met 4 enkele en een dobbele ducaat. 
In marge: Deze obligatie heeft Michiel Willem Jan Philips m&m Mechtelt wed. 
Henrick Willem van Horrick betaalt aan Anneke diensmaeght van Jr. Johan van 
Kessel en Jfr. Margaretha den lesten maart 1617. 
 
R87,f.115,dd.1-12-1611: Also Jan Henrick Sbruijnen sal. in 1603 beleent heeft 
Dirck Marcelis de Greeff met een stuk groes in 't Rompsel neven erf Jhr Willem 
van Kessel ul en Dierck van de Greeff al, so heeft nu Marcelis Dirck de Greeff 
de belening overgegeven aan Marcelis Henrick Sbruijnen. 
 
R87,f.115,dd.5-12-1611: Testament van Philips Michiel Philips en Henriske 
Tielens van Ruth. Aan Peter Dirck Kivits hunne neve de hofstad sonder de 
huijsinge. Aan Goossen Peters hunne neve een half lopensaet lants. Philips 
Gherardt Ghielen hun neve wordt uitgesloten indien hij dit testament aan zou 
vechten. 
In marge: Dit testament is wederroepen. 
 
R87,f.116v,dd.20-12-1611: Jan Goorts alias Raessen tot Helmond heeft verkocht 



Hr en Mr Jan Janssen van Arle, scholaster tot St.Oedenroy een cijns van 84 gld 
zoals Jan Goorts alias Raessen in coop vercregen heeft tegen het corpus van 
Someren dd.17-10-1606 
 
R87,f.117,dd.27-12-1611: Testament van Laureijns Heer Daniels en Merike Daniel 
Deenen. Merike zijn huisvr. de 40 gld die zij ten huwelijk medegebracht heeft 
en de 20 gld die Andries henne soon haer geleent had. Dierck henne soon het 
peerd met carre. De kinderen de 12 gld sjaers die Heer Daniel testateurs vader 
hem bij testament had nagelaten. 
 
R87,f.118,dd.29-12-1611: Machtiging door Philips Michiel Philips aan Peter 
Dirck Kivits om tot Waelre in Kempenland en ten verzoeke van Philips Gherardt 
Ghielen een leengoed te verheffen dat zij samen met meer anderen hebben. 
 
R87,f.119,dd.29-12-1611: Joostie wed. Gerardt Aert Scherders bekent schuldig re 
zijn Jan Sebastiaens 44 car. gld. 
 
R87,f.119,dd.23-4-1612: Lambert Henrick Verhoeven zal aflossen een rente van 5 
gld 10 st staande te 'sBosch aen de fabrijcke van de St Jans de Evangeliste 
kerck, zodat Dierck Jan Jacobs daarvan ontlast zal blijev, 
 
R87,f.119v,dd.3-1-1612: Jan Jansen van Ayen en Frans Jansen zijn zoon zich 
sterk makende voor Peter, zoon, Heijlke, Anneke en Jenneke zijn dr. ter eenre 
en Hr. Jan Henricks Bakermans, prb. met Claes, broeder, zich sterck makende 
voor Henrick, broeder, enden Jan Thonis Tielen m&m Jenneke, suster en het 
onm.knd. van w. Peerke hun suster bij Thonis Peter de Smit verweckt ter andere, 
voor het deel Hendrick Claes Bakermans met Lijntie, hun vader en moeder 
toekomende hebben gescheiden en gedeeld de goederen gekomen van Jan van Ayen, 
Jans vader en de anderen erfg. grootvader en Peerke, Jans vader en de anderen 
erfg. grootmoeder. 
 
R87,f.120,dd.3-1-1612: Frans Jansen van Ayen heeft vernaderd het goed door 
Peter Jan van Ayen zijn broer verkocht aan Peter Andries Smits. 
 
R87,f.120v,dd.5-1-1612: Jenneke wed Henrick Joost Vroyen, afgaende haer tocht 
en Joost haer sone met Gerardt Willems m&m Marike en de andere knd voor het 
erfrecht hebben verkocht Peter Andries Jan Smits een stuk hoijlant aan d'Eijnde 
Schoots omtretn de Kerckendijck ul Dierck Willem Thielen, al erfg Gerardt Arndt 
Scherders, uf erfg Jan Happen, af de Broeckstraet. 
 
R87,f.121,dd.10-1-1612: Peter Jacob Daniels uit kracht van testament dd.26-10-
1606 heeft verkocht Dierck Jan Diercx. 
 
R87,f.121v,dd.12-1-1612: Jan en Gerardt soonen w. Willem Frans Jan Lamberts en 
Marike van een 1/6 gedeelte in huijs en erf als Jan Jacobs genaamd Corten in 
koop verkregen had van Jacob Frans Jan Lamberts, hun oom bij schepenbrief 15-1-
1611 en waar Frans Jan Lemmens hun grootvader nu op woont 
 
R87,f.122,dd.21-1-1612: Schuldbrief van Lenardt Willem Chielen aan Marten 
Willem Sanders zijn swager van 40 gld. procederende van Lijntie Martens 
huisvrouwe patrimonium goed. 
In marge: Deze obligatie heeft Marten Willem Sanders getransporteerd aan Dierck 
Jan Jacobs en Thomas Jansen van Helmond dd.14-6-1620. 
 



R87,f.122v,dd.21-1-1612: Schuldbrief van Lenart Willem Chielen aan Aernt Willem 
Chielen zijn broer van 40 gld. gaande uit het patrimoniaal goed van Aerdt 
In marge: Transport door Aernt Willem Chielen aan Frans Mr. Jan Verdeijssel-
donck 4-2-1617. 
 
R87,f.122v,dd.25-1-1612: Scheiding en deling tussen Gerardt Jan [Jan,tussenge-
schreven] Diericx van Dueren en Thonis Jan Diericx zijn broer met consent van 
Jan Diericx hun vader en Judich Gerardts hun moeder. 
Gerardt Jansen valt ten deel de hofstad genaemt Joris Servaessen hofstad ul. 
Jan Jacobs van Dueren, al. de Meulenstraet, uf. de Kerckwech, af. de Keijser-
straet enz. 
Thonis Jan Diercx valt ten deel huijs, hoff en hofstadt met de halve schuijr 
ul. Peter Dierck Kievits met meer anderen, al. de Meulenstraet, uf. de 
Kerckwech, af. de Keijserstraet. 
 
R87,f.124,dd.25-1-1612: Lenardt Jan Jacobs heeft verkocht Frans Lenardt Goossen 
een stuk land aen 't Slijven in de Hoelstraet ul Frans Jans van Ayen, al erfg 
Fhilips Jan Claes, uf Frans Jans van Ayen met een cijns van 3 gld staande 
verhypothekeerd in Philips Jan Claes goet welke cijns vercooper in coop 
verkregen had van Henriske wed Mr Peter Daems bij schepenbrief 16-1-1606 
Frans Lenardt Goossen heeft opgedragen Lenardt Jan Jacobs de voirs verkoop. 
 
R87,f.124v,dd.19-1-1612: Goyardt Mathijs van Hoeck met Arndt zijn broer en 
Henrick Gijsberts als erfg. Anna Maes hebben verkocht Aerndt Peter Vrancken een 
vervallen hofstat met land en groes aen't Slijven omtrent de Varselsen dijk aen 
de heijde, ul Adriaen Henricx van Asten, al en uf de H.Geest, af de gemeijn 
heijde. 
 
R87,f.125,dd.19-1-1612: Henrick Anthonis Mennen heeft gelooft te betalen 
Margriet wed. Willem Leenen 50 gld. 
In marge: Is betaald door Henrick Antonis Mennen dezelfde dag 
 
R87,f.125,dd.19-1-1612: Goordt Mathijs van Hoeck en Aerdt zijn broer en Henrick 
Gijsberts als erfg. Anna Maes hebben gelooft te betalen tbv Margriet Willem 
Leenen aan de knd en erfg. Jan Tielens van de Berckven al hetgeen Margriet op 
het constitutieboek noch schuldig is. 
 
R87,f.125,dd.19-1-1612: Henrick Anthonis Mennen heeft gelooft te betalen Thonis 
Jan Bakermans 25 gld 
NB: Verder in de akte staat ten onrechte Henrick Willem Mennen 
In marge: Afgelost dd.1615. 
 
R87,f.126,dd.6-2-1612: Copie akte notaris Jheronimus van Kelst dd.1-3-1600: 
Daniel Pauwel van Duppen m&m Grietie wnd op de hoeve van Jfr. Anna van Baexen 
wed. Jhr. Berthout van Kessell bekent schuldig te zijn aan Jhr. Johan van 
Kessell 37 mud en 4 vaten rogge, 8½ mud en 4 vat gerst, 3 vaten raepsaet en 57 
gld en 7 st. Deze schuld is gerenoveert dd.6-2-1612 waarbij enkele bedragen 
verminderd zijn. 
 
R87,f.126v,dd.8-2-1612: Op 6-2-1612 is een afrekening gemaakt tussen Jhr. Johan 
van Kessel ter eenre en Daniel Pauwel Goorts pachter op Vlercken ter andere. 
 
R87,f.127v,dd.31-1-1612: [Zoen] Akkoord tussen Lijeven Henrick Joppen broeder 
w. Dirck Henrick Joppen, Daniel Joppen vaderlijke oom Dirck voorz. en Lambert 



Peters m&m Margriet Jansen eertijds huisvr. Dierck Henrick Joppen ter eenre en 
Dirck Jan Jacobs, Frans Lenart Goossen en Herman Henrick Hermans m&m IJcke alle 
broers en zusters Lenart Jan Jacobs perpetrant ter andere van alsulck delict of 
neerslag als Lenart Jan Jacobs, Godt betert, gedaen had op Dierck Henrick 
Joppen. 
Zij beloven: een graf met een kruis; waskaarsen in de kerk; de familie uit de 
weg gaan; 80 car gld aan Margriet om de kinderen verwekt bij w Dierck daarmee 
op te voeden; een vilthoed voor Lijeven. 
Frans Jan van Ayen belooft de lasten voor Lenart Jan Jacobs te voldoen. 
 
R87,f.129v,dd.9-2-1612: Henrick Willems van Horrick protesteert aengaende 500 
gld met interest welke de magistraat van Someren betaald heeft aan Gregorius 
van den Meir tot 'sHertogenbosch uit onderpanden hem toebehorende. 
 
R87,f.130,dd.13-2-1612: Marcelis Henrick Sbruijnen heeft verkocht Henrick 
Thomas Melis en Goordt Jacob Tielen een stuk hooiland aen d'Eijnde Schoots ul 
Willem Gelden Henricks, al Willem Jan Philips, uf Dierck Claes Hanegreefs, af 
Henrick Willems van Horrick. 
Henrick Thomas Melis en Goordt Jacob Tielen hebben opgedragen Marcelis Henrick 
Sbruijnen een erfcijns van 3 malder rogge en 10 st welke cijns Henrick Thomas 
voor een helft is aangestorven van Goossen Thonis van Roggel, zijn oom en de 
andere helft Goordt Jacobs in koop verkregen had van Hilleke huijsvrouw Goossen 
Thonis van Roggel en gevestigd 18-2-1550. 
 
R87,f.131,dd.13-2-1612: [Jan] Willem Lenarts heeft in erfmangeling opgedragen 
Marcelis Henrick Sbruijnen een stuk hooijlant aen't Slijven ul Aerndt van 
Cranenbroeck, al Jan van Doeren, uf Jan Jan Reijnders, mededeijler, af Jan 
Adriaens van Erp. 
In marge: Dit stuk heeft Marcelis Henrick Sbruijnen direct weer opgedragen 
Henrick Thonis Peter van Otterdijck 
Marcelis Henrick Sbruijnen met Geertrui zijn moeder afgaande de toght heeft in 
erfmangeling opgedragen Jan Willem Lenarts een stuk land aen de Heijde genaemt 
den Clep ul de hoeve Masereels, al de erfmangelaar met meer anderen. 
Henrick Thonis Peters van Otterdijk heeft verkocht Marcelis Henrick Sbruijnen 
een cijns van 5 gld 5 st. uit een stuk hooijland gelegen in de Wansdonck ul 
Joost Wouter Joosten, al Peter Goort Cuijlmans, af Marcelis Peter Thonis af de 
erfg Metge van Ruth; item noch een stuk beempt gelegen aent Slijven ul Aerndt 
van Cranenbroeck, al Jan van Doren, uf Jan Jan Reijnders, af Jan Adriaens van 
Erp 
 
R87,f.132,dd.8-2-1612: Verkoop van de vernaderschap door Arndt Jan Arndts aan 
Andries Jansen van Asten bevattende huijs en hof enz gelegen aen de Heijde aent 
Eckerbroeck ul erfg Henrick Joost Vroijen, zoals Dirck Jan Willems vernadert 
had en nu opgedragen aan Andries Jansen van Asten en de verkoper in koop 
verkregen had tegen Jan Willem Henricks dd.20-8-1609. 
 
R87,f.132v,dd.18-2-1612: Adriaen Henricks van Asten heeft verkocht Jhr Gerardt 
van Eijck 3 lopensaets lants gelegen aan de Heijde ontrent de Hoijsen ul erfg 
Bruijsten Marcelis, al de Heijdestraet, uf de verkoper, af de Hoeef Ter 
Hoijsen. 
 
R87,f.132v,dd.21-2-1612: Jan Reijnder Peters bekent schuldig te zijn Lambrecht 
Peters een som van 20 gld. 
 



R87,f.133,dd.25-2-1612: Peter Henricx van Lieshout m&m w. Christina, dr. 
Andries Janssen Verhees afgaande het tochtrecht en de kinderen voor de 
erfelijkheid, Frans Maes van Lieshout m&m Anneke voor henzelf, mede als moeder-
lijke oom der onm.knd. Peter Henricx en w. Christina hebben verkocht Dirck Jan 
Jacobs een erfcijns bestaant in 8 vaten rogge uit sekere onderpanden, 
geconstitueert Vrijdag na Beloken Pasen 1444. 
 
R87,f.133v,dd.25-2-1612: Quitantie van Dierck Marcelis van de Greeff met Marten 
Arndt Martens van 1/3 deel in 2 gld. jaarl. die Marten Aernts en hij Dierck in 
een meerdere chijns van 6 gld. met Dierck Jan Jacobs genaemt Hoogarts te 
betalen heeft met meer anderen te 'sHertogenbosch. 
Dierck belooft ewiglijck re betalen een cijns in het boek van de Hooge 
Rentmeester ten Bossche. 
Dierck belooft te betalen aan de kerkmeesters van Someren vanwege Marten van 
Roy w. oom van Marten Arndt Martens, waarvan Marten Arndts zijn deel aan 
kerkmeesters betaald heeft. 
 
R87,f.134,dd.5-3-1612: Jan Jacobs Cortens persisteert voor schepenen dat Jan en 
Gerart, broers, kinderen Willem Frans Schoeffs de naerdering die zij 12 jan ll 
gedaen hebben zullen betalen. 
 
R87,f.134v,dd.8-3-1612: Ambrosius Gevarts van de Zeijlberch heet in belening 
opgedragen Adriaen en Henrick Sebastiaens, broers een stuk land aan d'Eijnde-
schoots ul Cristijn Lenardt Goossens, al de erfg Henrick Joost Vroijen 
streckende van de erfenis Joris Dirck Nelens tot de thiendwech. 
In marge: Deze belening is te niet gedaan door Jan Bruijsten Gevarts van de 
Zeijlberch 31-1-1618 
 
R87,f.134v,dd.9-3-1612: Hr en Mr Dierck Brants, prb, heeft verkocht Jan Peter 
Vroijen en Frans Mathijs Diercx als fabrijcken der kerk van Someren een cijns 
van 4 gld 15 st uijt huijs, hof etc gelegen ontrent de Spuelhoevell ul Jan 
Wouter Joosten, al het Gijselsche Padt. 
 
R87,f.135,dd.9-3-1612: Akkoord tussen Goordt Philip Goordts van Helmond, Willem 
Jan Philips van Helmond en Philips Michiel Philips over de tienden van Deurne, 
ieder voor hun gerechte 1/3 deel. 
 
R87,f.136,dd.12-3-1612: Verklaring van Henrick Aerts genaemt Mijs op ernstig 
versuecke van Peter Jacob Keijsers en Jan Alarts wnd tot Erp tiv Gijsbrecht 
Janssen wnd tot Hairen in Maeslant over het vlas dat ten huijze van Icke wed 
Wouter Willems genaemt Clompen tot Helmond kwijt geraakt is. 
 
R87,f.136v,dd.[12-3-1612]: Marcelis Willems van Bussel en Aerndt Jan Claes m&m 
Anneke, suster van Marcelis Willems van Bussel en hun fort en sterck makende 
voor Marike, onmondig, oock suster van Anneke en Marcelis voirs hebben verkocht 
de fabrijcken der kerck een cijns van 3 gld uijt een stuk lant gelegen aen 
d'Eijndeschoots ontrent de Molenberch genaemt den Haeck ul Aernt Ansems en de 
erfg Lenardt Goossens, al Jan Lenardts met Peter Marcelis van de Greeff, uf de 
hooge wech, af Sijmon Sijmon Huijben dd.17-10-1612 (1611??) 
 
R87,f.137,dd.13-3-1612: Mathijs Goort Aertsen wnd tot Lijerop heeft verkocht 
Jan dierck Ghenen ter tocht en zijn kinderen ter erfrecht zijn kintsgedeelte of 
1/4 deel in huijs etc gelegen aen de Heijde. 
 



R87,f.137v,dd.15-3-1612: Dierck Jan Willems van Bakell bekent schuldig te zijn 
Lambrecht Peters een som van 50 gld. 
 
R87,f.138,dd.15-3-1612: Willem Peeter Matthijssen Scoenmaker heeft verkocht 
Gerardt Claes Goorts zijn 1/3 deel in de hofstad waar zijn vader op woonde 
gelegen aan d'Eijnde ul Jan Janssen van Berckell, al Michiel Coolen mededeler, 
uf de Kerckwech af de Dorpstraet 
 
R87,f.138v,dd.15-3-1612: Vernadering door Jan Dirck Genen van het kintsgedeelte 
dat Job Daniel Joppen in koop verkregen had tegen Peter Jan van Ravenacker 
genaemt Sconck zijn neve. 
 
R87,f.138v,dd.17-3-1612: Gerardt Claes Goorts heeft verkocht Henrick Ceel 
Tielens een heijvelt aen d'Eijndeschoots ul en al Joost Jan Weijlaers. 
 
R87,f.139,dd.17-3-1612: Aerndt Niclaes Goorts, Gerard en Laureijns Claes 
Goorts, knd. Niclaes Goorts en Marike hebben in belening overgedragen Jan 
Dierck Hoeben een stuk hooiland aen d'Eijndeschoots ontrent de Kerckendijck ul 
Henrick Willems van Horrick, al Peter Jacob Daniels, welk stuck Aert, Gerardt 
en Laureijns in leen hadden van wijlen Jan Coolen onder conditie het wanneer 
gevraagd af te staan aan Jan Diercx. 
 
R87,f.139v,dd.20-3-1612: Dierck Frans van Meijel heeft vernadert een hofstat 
zoals Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck in coop verkregen had van Jan Dierck 
Heijselmans, Dierck Frans vaderlijke oom. 
 
R87,f.140,dd.22-3-1612: Goordt Dierck Schoenmaker bekent schuldig te zijn 
Thonis Jan Bakermans 14 gld 
 
R87,f.140,dd.24-3-1612: Jan Janssen Verrijsinghe heeft verkocht Dierck Jan 
Jacobs een stuk lants gelegen aent Slijven ontrent de Wijntmuelen ul Aert Peter 
Verschueren al erfg Jan van Rijsinghen, uf erfg Thonis Peters van Otterdijck, 
welck stuck vercooper vernadert had tegen Aerndt Peter Verschueren 25-6-1610. 
In marge: Dit stuk is door Dierck Janssen opnieuw verkocht 13-3-1613, f.190 
 
R87,f.140v,dd.26-3-1612: Niclaes Jan Deenen heeft verkocht Jan Michiel Gijben 
huijs, hof etc. gelegen aen de kercke ul erfg Marten Verwijnen, zoals door 
Niclaes voorz. was vernaderd tegen Peter Jan Loyen dd.5-2-1611. 
Jan Michiel Gijben bekent schuldig te zijn Jhr. Johan van Kessel 321 gld. 
Jan Michiel Gijben belooft deze obligatie te betalen aan Niclaes Janssen. 
In marge: Voldaan 12 dec. 1613 eerste terijn in handen van Niclaes Jan Deenen. 
Jan Michiel Gijben belooft Niclaes Jan Deenen 21 roeyen lant om te leggen 
benevens Henriske Verwijnen land voorzover Niclaes Jan Deenen met Willem Jan 
Deenen kan accorderen. 
 
R87,f.141v,dd.28-3-1612: Schadelooshouding door Willem Gerardt Aert Scherders 
m&m Judich dr. Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch tbv Catharina wed. Ambrosis 
Marcelis van de Zeijlberch en haar wett. knd. bij Ambrosis verwekt in een rente 
binnen 'sBosch staande aan Joris de Louw in een rente van 10 gld 10 st. Op deze 
rente heeft Ambrosis Marcelis zijn vader 50 gld genoten, welke hij als burge-
meester t.b.v. de gemeijnte geimployeert heeft. 
 
R87,f.142,dd.26-3-1612: Jacob Frans Jan Lemmens heeft in erfmangeling opgedra-
gen Jan Jacobs genaemt Corten al zijn versterf hem aangekomen na dood van Frans 



Jan Lemmens zijn vader. 
Jan Jacobs genaemt Corten heeft in erfmangeling opgedragen Jacob Frans Jan 
Lemmens zijn woonhuijs staende ontrent de Clopeijnde 
 
R87,f.142v,dd.6-4-1612: Frans Jan van Ayen heeft verkocht Frans Mr. Jan 
Verdeijsseldonck alsulcke groes gelegen ontrent de Renne ul Sander Marcelis van 
de Greeff, al de erfg Hr Willem van Meijell, af Jan Aert Scepers, als hij 
vernaderd had tegen Peter Andries Smits 3-1-1612 
Peter Jan van Ayen heeft verkocht Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck een stuk land 
aan de Veltenies akker, al Dierck Frans van Meijl 
 
R87,f.143,dd.6-4-1612: Jan Jans Deenen, garencooper heeft verkocht Henrick 
Sijmen Henricx huijs, hoff etc groot 10 roijen gelegen aen den Opstal ontrent 
de Capelle naer de Santsyraet ul erfg Claes Goorts al Jan Loijen alias 
Verhoeven. 
 
R87,f.143,dd.11-4-1612: Niclaes Daniel Sijmons heeft verkocht Gielis Jan 
Wouters een stuk lant in de Commerstraet aent Clotsven al Peter Goordt 
Cuijlmans, uf de Hoef Masereels 
 
R87,f.143v,dd.12-4-1612: Niclaes Daniel Sijmons heeft verkocht Adriaen en 
Henrick Sebastiaens, broers een stuk lant in de Commerstraet ul Jan Jans 
Bakermans, al Lijske wed Henrick Joost Ceelen, uf Andries Jan Smits 
 
R87,f.143v,dd.16-4-1612: Marcelis Henrick Sbruijnen heeft verkocht Lambert 
Henrick Verhoeven een hofstad etc. gelegen aen't Slijven in de Veltemerstraat, 
ul erfg Jan Jans sBruijnen, al Dierck Jan Verrijsinghe. 
In marge: Lambert Henrick Verhoeven transporteert deze hofstad wederom aan 
Marcelis Henrick Sbruijnen dd.12-4-1613, (f.201) 
 
R87,f.144,dd.16-4-1612: Overdracht in leen door Ambrosis Gevaerts van de Zeijl-
berch aan Wouter Jansen de molder van een stuck hooibeemt aan d'Eijndeschoots 
beneven de Kievitstraet, ul en uf Ambrosis Gevaerts van de Zeijlberch, af 
Hendrick Andries Smits. 
 
R87,f.144v,dd.25-4-1612: Jan Michiel Gijben heeft verkocht Jan Willem van 
Eckerbroeck een stuk land aent Slijven ontrent de Edelenborch, genaemt den 
Bakermans ul Steven Albers, al erfg Anna Daniels, uf Jan Peters van Breij. 
 
R87,f.144v,dd.25-4-1612: Jacob nat. z.v. w. Jan Dries doet afstand van de 
goederen Jan Dries, zowel haeffelijcke als erfelijcke tot behoef van Jan 
Michiel Gijben, Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck m&m Anna en Isaac Jan Dries, 
broeder van Anneke, wett. knd. van Jan Dries verwekt bij Marie dr.v. Jan 
Verstraeten. 
 
R87,f.145,dd.1-5-1612: Henrick Jan Jan Sanders met Catelijn zijn huijsvrouw 
hebben vernadert alsulck stuck lant gelegen in de Veltenisacker als Crijn Frans 
Crijnen in koop verkregen heeft tegen Jan Everts van Buell en Catelijn zijn 
wett huijsvrouw, des voirs Henricks vaderlijke moije 9-5-1611 
 
R87,f.145v,dd.2-5-1612: Mathijs Goort Aerts heeft verkocht Jan Anthonis 
Vlemmincxsoen een stuk hooiland aen't Slieven in de Vlerckense Vloet so groot 
en so kleijn als dat rijdende is met Hendrik Andries Verheeze wnd Lijerop 
teghen Abraham Gerardt Sanders ul Abraham Gerardts Sanders, al Jhr Gerardt van 



Eijck, uf de Hoeff tot Verssel, af de mededeijlers. 
 
R87,f.145v,dd.9-5-1612: Aertke wed Jan Lambert Bocx, dr Jacob Boeren heeft 
opgedragen Jan Marten Claes en Jan Peter Vosch als provisors der Tafel der 
H.Geest alle haeflijcke en erflijcke goederen binnen Someren, Heeze als 
anderszins geleghen. 
 
R87,f.146,dd.12-5-1612: Overdracht in erfmangeling door Jan Adriaensn van Erp 
voor zz en voor Luijtie dr. Jan Coolen zijn nichte en voor de medeerfg. [Jan 
Coolen], Willem Jan Philips, Joost Wouter Joosten m&m Henriske en Joost 
Anthonis Mennen m&m Christina absent, Willem Jans Deenen, Claes zijn broer 
samen voor Mr. Jan Deenen absent wett. broeder, Jan Lucas Henricx, Frans Aerts 
m&m Merike, Jan Jansen m&m Hilleke, Jacob Jansen m&m Margriet mede voor Peter 
Maessen m&m Henriske en alle absenten allen erfg. Willem Claes Deenen en 
Henriske allen tesamen aan Jan Marten Claes en Jan Peter Vosch als provisors 
der H.Geest een cijns van een mud rogge welke cijns in coop verkregen heeft 
Lijsbeth wed. Albert Rovers ter toght en de knd. ter erfrecht dd.12-9-1533 
[moet zijn 1525] en Willem Jans Vlemmincx in coop verkregen had tegen Jan 
Albert Rovers en Teeuwen zijn broer en Henriske hun zuster dd.9-2-1533 en 
daarna in coop verkregen heeft Willem Claes Diericx des erfmangelers grootvader 
dd.29-1-1550 en welke mud rogge Willem Marten Bruijnen als erfg. geweest van 
Willem Claes Deenen door faulte van quade betalinge de onderpanden voir schepe-
nen opgewonnen waren geweest dd.20-9-1583. 
 
R87,f.147v,dd.12-5-1612: Frans Aerts wnd Nuenen m&m Marike en consorten hebben 
ontvangen van Niclaes Jan Denen 40 gld op een meerdere som van 50 gld die de 
voirs Niclaes hen schuldig was bij hoofde van een vernadering tegen Peter Jan 
Loijen. 
Luijtje dr. Jan Coolen wnd tot Aarle-Beek is betaald door Niclaes Jan Deenen 
haar neve 39 gld 12 st in een meerdere som van 50 gld vanwege een vernadering 
tegen Peter Jan Loyen. 
 
R87,f.148,dd.12-5-1612: Dierck Jan Willem van Baeckel bekent schuldig te zijn 
Crijn Frans Crijnen 56 gld. 
 
R87,f.148v,dd.21-5-1612: Daniel Gerardt Daniels heeft uit kracht van testament 
opgedragen aan Henrick en Adriaen Sebastiaens van Poppel een stuk land gelegen 
op den Huechten ontrent de Meulen ul erfg Andries Jan Dries, al Daniel 
Gerardts. 
 
R87,f.149,dd.31-5-1612: Dms et Mgr Gerardus Jacobs paster noster Somerenses 
obiit ultime die may anno 1612. 
 
R87,f.149,dd.4-6-1612: Dierck Jan Verrijsinghe heeft verkocht Dierck Jan Jacobs 
zijn kintsgedeelte in een stuk lant aent Slijven, ul Jan Michiel Gijben, al Jan 
Janssen Verrijsinghe, uf Thonis Peters van Otterdijck. 
 
R87,f.149,dd.6-6-1612: Thonis Jan Goorts wnd tot Lierop heeft verkocht Jan 
Thonis Jans [Vlemincx] oijck wnd tot Lierop een stuk groes gelegen aent Slijven 
in de Vlerckse vloet ul. Abraham Gerardt Sanders, al. Henrick Andries Jan 
Verheze. 
 
R87,f.149v,dd.16-6-1612: Daniel Jan Sijmons ende hem sterk makende voor Elsbene 
zijn zuster heeft verkocht Jan Lucas Mathijs Slechts een stuk groes int Rompsel 



genaemt het Rijbeemptien, al Henrick Jan Sanders, af Jan van Ayen, genamet de 
Craenmeer. 
 
R87,f.149v,dd.7-7-1612: Frans Jans van Ayen bekent schuldig te zijn Jfr 
Margriet van Hunnepel 160 gld 10 st. 
 
R87,f.150,dd.7-7-1612: Michiel Goorts van Duppen heeft verkocht Frans Janssen 
van Ayen een cijns van 5 malder rogge in een meerdere cijns gaande uit 
onderpanden volgens brief 21-1-1521 en welke cijns Michiel in coop verkregen 
heeft tegen Jan Jan Bakermans en Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch m&m 
Lijntie bij brief dd.[23-2-1589]. 
 
R87,f.150v,dd.17-7-1612: Lijntie wed Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch heeft 
uit kracht van testament 25-2-1610 verkocht Frans Jans van Ayen een cijns van 
30 st welke chijns Jan Jan Bakermans Lijnties grootvader in coop vercregen had 
tegen Gelden Aert Geldens uit seeckere onderpanden volgens brief dd.1-8-1539. 
 
R87,f.151,dd.1-8-1612: Testament van Willem Joost Lomans en Heijlke op de 
langstlevende. Jan en Joost hun soonen moeten eerst restitueren het geld dat 
testateuren hen gegeven hadden op zeker stuk land, Jan 30 gld en Joost 21 gld. 
 
R87,f.151v,dd.7-8-1612: Aert Geldens Verboeschot bekent schuldig te zijn Jfr. 
Margriet van Hunnepel, huisvr. Johan van Kessel 53 gld 10 st. 
 
R87,f.152v,dd.10-8-1612: Vernadering door Andries Reijnder Jacops van een stuk 
groesland gelegen in de Vlerckse Vloet als Jhr. Gererdt van Eijck, verblijvende 
buiten de paelen van Brabant in Ruremonde tbv Willem Peter Slaets zijn pachter 
gekocht had van Thonis Jan van de Berckven dd.24-10-1611. 
 
R87,f.153,dd.10-8-1612: Vernadering door Andries Reijnder Jacops van een stuk 
groesland gelegen in de Vlerckse Vloet als Jhr. Gererdt van Eijck, verblijvende 
buiten de paelen van Brabant in Ruremonde tbv Willem Peter Slaets zijn pachter 
gekocht had van Jan Frans Jacops en Ambrosis Tielemans c.s. 
 
R87,f.153v,dd.25-8-1612: Goossen Peter Hoebens heeft verkocht de kercke van 
Someren een chijns van 25 st uijt huijs, hoff etc gelegen aen d'Eijndeschoots 
ontrent de Capelle ul Peter Dierck Kievits, al de erfg Henrick Joost Vroijen. 
 
R87,f.153v,dd.29-8-1612: Frans Mathijs Diercx en Jan Peter Vroijen als 
kerckmeesters en met hen Daniel Willem Chielen, Goort Philips van Helmond, 
Goort Henricx van Helmond en Goossen Peter Hoeben m&m Margriet hebben verkocht 
Jhr Niclaes Willems van Oetellaer een cijns van 1 mud rogge uit onderpanden van 
de koper in de hoeve te Versell volgens schepenbrief dd.??? 
 
R87,f.154,dd.29-8-1612: Peter Maes Trips bekent betaald te zijn door Jan 
Willems van Bakell als m&m Geertruijt vanwege een erfbriet van 3 gld volgens 
brief 7-2-1574. 
 
R87,f.154,dd.29-8-1612: Ratificatie door Hendrik Bolentijn van Groeninghen m&m 
Anneke dr Jan Jacobs van een coop met veste welke Anneke van haer kintsgedeelte 
had opgedragen aan Dierck Jan Jacobs haar broer, het goed liggende onder 
Someren ul Henrickske wed Marten Verwijnen al Michiel Goorts van Duppen. 
 
R87,f.154v,dd.29-8-1612: Peter Anthonis Custos met procuratie van Quintijn van 



den Brande Gerartsz waar moeder af was Delike Driessen en van Tanneke van den 
Brande zijn huijsvrouw, zuster van Quintijn voirs gegeven voor notaris Toussein 
Guiot en schepenen te Antwerpen dd. 3-12-1604, heeft verkocht Sander Marcelis 
van de Greeff alsulck part en deel als hem achtergelaten was door Dierck 
Driessens hunne moederlijke grootvader. 
 
R87,f.155,dd.30-8-1612: Frans Henrick Pauwels m&m Geertie heeft verkocht Aert 
Gelden Verboischot van een stuk hooiland omtrent de Wintmeuelen genaemt int 
Rekis, ul erfg Teeuwen Conincx, al Claes Gerarts met meer anderen, uf Marike 
Janssen van Asten, af Jan Michiel Gijben. 
Vernadering door Sebastiaen Gherardt Martens alias Muijssen van het stuk 
hooilants als Arndt Gelden Verboischot op dato deses heeft opgedragen. 
 
R87,f.155v,dd.7-9-1612: Hr. Frans Henrick van de Berckven, Niclaes, broer, de 
voorz Hr. Frans zich sterk makende voor Jan, broer, Jan Joosten m&m Heijlke, 
Peter Gelis Smolders m&m Dirckske dr. Goordt van de Berckven, Jan Peter Claes 
Bakermans m&m Anneke, Jan Peters van Breij als momboir van Marike dr. Goirt van 
de Berckven, zuster van Dirckske en Anneke, Lijske wed. Dierck Verhofstad voor 
zz. en krachtens testament dd. 3-2-1611, Pauwel Ceel Verhofstad, Marcelis 
Dierck Theeuwen en deze met Jan Fransen als vaderl. en moederl. momboirs van de 
onm.knd. w. Joost Ceelen Verhofstad en Alijt alle erfg. Heijtie Peters van de 
Berckven hebben verkocht Willem Peter Slaets van een cijns van 4½ mud rogge uit 
onderpanden binnen Asten op de Diesdonck zoals gevestigd te 'sBosch 10-2-1438 
met nog 5 bezegelde brieven van Den Bosch 
 
R87,f.156,dd.17-9-1612: Willem Jan Peters m&m Lijke heeft in erfmangeling 
opgedragen Gerardt Sander Gerardts een stuk groesland aan de Ressel al Jan 
Willems van Bakell, uf erfg Sander Gerardt Arndts. 
 
R87,f.156v,dd.18-9-1612: Sijmon Thonis Sijmons en Henrick Frans Deenen hebben 
verkocht Henrick Jan Thonis henne neve een erfcijns van 50 gld uit huis etc. 
gelegen aent Eijndeschoots, de voorz. Sijmon Thonis Sijmons toekomende, ul. 
Claes Dirck Peters, al. Jan Jan Diercx, noch uit een stuk land de Heijcamp 
geheten ul. Jan Jan Bakermans, af. Peter Meeus Truyen, noch uit een stuk lands 
geheten de Belmeker ul. Jan Jan Diercx, al. Reijnder Willemkens erfg. Item uit 
huijs, hof etc. de voorz. Henrick Frans Deenen competerende ul. Peter Meeus 
Truyen, al. Merike wed. Henrick Martens, uf. Dirck Lomans etc. 
 
R87,f.157,dd.19-9-1612: Jan Peter Vosch heeft verkocht de Kercke van Someren 
een cijns van 3 gld 10 st uijt huijs ertc gelegen ontrent de Kercke. 
 
R87,f.157v,dd.20-9-1612: Frans Claes Bakermans heeft in belening opgedragen Jan 
Janssen van Eckerbroeck een stuk groes genaemt de Soersel ul Crijn Frans 
Crijnen, al Henrick Jan de Bitter, uf Frans Claes voirscr. 
 
R87,f.158,dd.12-1-1612: Jan Joost Joosten alias Horckmans?? voor hemself en 
zich sterck makende voor Dierck Joosten zijn broer heeft verkocht Jan Jacobs 
gen. Cortens een stuk saijlant omtrent de Clopeijnde ul Frans Jan Lemmens, al 
Jan de cooper, uf Frans Jan Lemmens 
 
R87,f.158v,dd.27-2-1606: Henrick Ceel Tielen heeft verkocht Peter Ceel Tielen 
zijn broer kintsgedeelte gelegen aen d'eijndeschoots. 
In marge: Nota 
 



R87,f.158v,dd.7-5-1606: Henrick Jan Denen heeft verkocht Goordt Henrick Philips 
van Helmont alle sijn gerechtigheijt in de goeden en erf. van Jan Lomans vulgo 
vocatur Soth als hij deselve verkregen heeft van de erfg. Jacob Boeren volgens 
schepenbrief dd.----- ende al zijn versterf vanwege Marie zijn huijsvr in 
deselve goederen. 
In marge: Nota 
 
R87,f.159,dd.17-5-1606: Joost Willem Roeffs heeft verkocht Joost Frans van 
Barloe een stuk land en groes omtrent de Donck aent Slieven, al erfg Bruijsten 
Wouters. 
In marge: Nota 
 
R87,f.159,dd.23-5-1606: Elisabeth wed. Henrick Joost Ceelen heeft verkocht Jan 
Diercx Pegs van Dueren mede uit kracht van testament van een stuk groes gelegen 
omtrent de molenberch ul. Peter Houben Stock, al. Jan Peters Vroyen, uf. 
Ambrosis Tielkens, af. de erfg. Jan Theeuwkens. 
In marge: Nota 
 
R87,f.159v,dd.29-5-1606: Claes Daniel Sijmons heeft vernaderd een stuk groes 
als Jan Dierck Pegs in koop verkregen heeft van Lijske wed. Henrick Joost 
Ceelen, zijn moeder wesende van de eerste bedde. 
In marge: Nota 
 
R87,f.160,dd.22-1-1612: Ambrosis Gevaerts van de Seijlberch heeft verkocht 
Hanrick Andries Smits 1½ lopens groes gelegen in 't Kijevitsnest. 
 
R87,f.160v,dd.19-10-1612: Testament van Lambert Cornelius Beckzius voor Hr Jan 
Marcelis van de Zeijlberch zijn biechtvader. Zijn tegenwoordige huijsvrouw 
Maria dr mr Gerardt Fabri zal mogen beschikken over de goederen gelegen in 
Holland onder Benschop. Hij maakt 60 gld aan de kercke van Someren opdat hij en 
sijn erven daar begraven mogen worden. Voor de armen 6 vaten roggen. 
 
R87,f.161v,dd.7-5-1612: Peter Joost Willems m&m Marike heeft verkocht Peter 
Anthonis Gerarts custos zijn swager zijn kintsgedeelte in de goederen zoals zij 
reeds gedeeld hebben dd.. 
 
R87,f.162,dd.9-10-1612: Op 27-12-1611 is een accoord gemaakt tussen Jan Michiel 
Gijben voorknd. van Marie Jan Verstratendr. verw. bij Michiel Gijben ter eenre 
en Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck m&m Anneke met Peter Thonis den Coster als 
gekozen momboir van Isaac, broeder van Anneke beide naeknd. Marie dr. Jan 
Verstraten verw. bij Jan Dries sal. ter andere sijde aangaande de erfg. bij 
Michiel Gijben en Marie Jan Verstraten nagelaten. Zij zullen delen als knd. van 
één bedde. 
 
R87,f.162v,dd.15-10-1612: Ratificatie door Jhr. Jacob van Kessel Willemsz van 
de aflossing van een grondcijns als Jan Jansen Verhaeghen wnd binnen de 
heerlijkheid Deurne gequeten heeft tegen Jhr. Johan van Kessel zijn vaderlijke 
oom. 
 
R87,f.163,dd.25-10-1612: Scheiding en deling tussen Jan Michiel Gijben voorknd. 
van Marie Jan Verstratendr. verw. bij Michiel Gijben ter eenre en Frans Mr. Jan 
Verdeijsseldonck m&m Anneke met Peter Thonis den Coster als gekozen momboir van 
Isaac, broeder van Anneke beide naeknd. Marie dr. Jan Verstraten verw. bij Jan 
Dries sal. 



 
R87,f.164v,dd.26-10-1612: Willem Jan Peters m&m Lijske heeft verkocht Jan 
Willem Henricx van Bakel zijn swager zijn deel in een camp aan d'Eckerbroeck op 
den Berck. 
 
R87,f.164v,dd.26-10-1612: Testament van Jan Willem Henricx van Bakel en 
Geertruijt Thonis. Aan Heijtie hun dochter het bedde met toebehoren en de 
kiste. Geertruijt zijn vrouw al het cooren wat op haar land gewassen is. De 
armen 8 vaten rogge. 
 
R87,f.165,dd.30-10-1612: Jan Peter Vosch heeft verkocht Wouter Jans de mulder 
een stuck akkerlant omtrent de Wijntmolen, ul Jhr Willem van Kessell, al Albert 
Goorts van Duppen. 
In marge: Wouter de molder heeft dit stuk land gekocht t.b.v. Rombaut Colebrant 
Heer tot Postel dd.1-6-1613. 
 
R87,f.165v,dd.9-11-1612: Marcelis Henrick Sbruijnen transporteert en stelt in 
zijn plaats Arndt Jan Arndts Menten in alsulke coop van erfgoed gedaan tegen 
Goordt Peter Lenarts gelegen in de Kerckenstraet. 
 
R87,f.166,dd.14-11-1612: Jan Andries Willems van Eijnhouts, Marten zijn broer 
en Peter Wijnant Peters m&m Lijske hebben verkocht Willem Gerart Aerdt 
Scherders hun gedeelte hen toegekomen van Jan Happen hun oom, gelegen aent 
Schoot, ul erfg Willem Jan Lomans, al Jan Jan Michiels. 
 
R87,f.166,dd.14-11-1612: Peter Meeus Truijen bekent dat Elisabeth Jan Bakermans 
saliger aan Meeus sijn vader 37 gld geleend had. Peter belooft te gelden de 
erfg. Elisabeth een cijns van 2 gld uijt huijs, schuijr etc gelegen aent 
Schoet. 
 
R87,f.166v,dd.14-11-1612: Dierck Willem Lomans en Jan Lenart Maess bekennen 
schuldig te zijn Willem van Guilick borger van Weert 25 gld 
 
R87,f.167,dd.18-11-1612: Tielman Tielman van de Waterlaet heeft verkocht Hr. 
Peeter Sijmons van Eijck pastoir tot Lierop een erfcijns van 6 gld uijt huijs 
etc gelegen aen de Heij, ul erfg Sander Gerardt Sanders, af Goordt Tielens van 
de Berckven voor zijn 1/5 deel hem van vader en moeder aangestorven. De 6 gld 
zijn de vercooper en zijn medeerfg te deel gevallen bij scheiding en deling 
tussen hen moeder en haere broederen en staande verhypothekeert in de goederen 
van Jan Tielens van de Berckven henne moederlijke oom dd.9-2-1570. 
 
R87,f.167v,dd.29-11-1612: Testament van Marike dr Henrick Evarts. Legaten voor 
Grietie haer nat. dr verwekt bij Jan Dries sal. Erfgenamen haer naeste vrienden 
elk 5 st eens. 
 
R87,f.168,dd.15-11-1612: Peter Goordt Cuijlmans als gecoren momboir van Hanske 
sone Henrick Henrick Vosch wnd tot Westmall heeft verkocht Jan Peter Marcelis 
van de Greeff. 
 
R87,f.168,dd.7-12-1612: Aelbert Goorts van Duppen heeft verkocht Wouter Jan de 
Molder t.b.v. Rombaut Colebrant. 
 
R87,f.168v,dd.10-12-1612: Goordt Tielen van de Berckven, Jan Dierck Genen, 
Daniel Jan Sijmons ende hem sterk makende voor Elske zijn zuster en Heijlke 



Mathijs Gheenen met haar momboir, allen erfg. Ike Sijmons hebben verkocht Jan 
Willem Lenarts henne neve. 
 
R87,f.168v,dd.10-12-1612: Jan Willem Lenarts heeft in erfmangeling opgedragen 
Marcelis Henrick SBruijnen het bovengeneomde stuk land 
In marge: Marcelis Henrick SBruijnen heeft dit land opgedragen Peter Goordt 
Cuijlmans dd.22-3-1613 
 
R87,f.168v,dd.12-12-1612: Goordt Dierck Scoemakers heeft verkocht Cornelis 
Willem Horckmans een stuk land aen d'Eijndeschoets genaemt het Auhuijs. 
 
R87,f.169,dd.13-12-1612: Jan Arndt Hr Willems heeft verkocht Willem Jan Arndts 
zijn zoon een cijns van 50 gld uijt huijs, hoffstat etc gelegen aen d'Eijnde-
schoets 
 
R87,f.169v,dd.19-12-1612: Henrick Maes Melissen heeft verkocht Lambert Henrick 
Verhoeven 
 
R87,f.169v,dd.19-12-1612: Willem Jan Deenen heeft verkocht Lambert Hendrik 
Verhoeven. 
Jenneke Claes Jan Deenens huisvr. stelt de voorz. Willem Jan Deenen, broeder, 
tot een weijrpand 'thuijs, hofstad etc. gelegen aan 'tHoubroeck, ul de hoeff 
van Vladeracken toecomende Jhr Johan van Dueren, al erfg Jan Peter van Breij 
 
R87,f.170,dd.19-12-1612: Willem Jan Denen heeft verkocht Jan Michiel Gijbens. 
 
R87,f.170,dd.22-12-1612: Willem Jan Denen heeft verkocht Joost Wouter Joostens 
 
R87,f.170,dd.22-12-1612: Jan Michiel Gijbens bekent schuldig te zijn de eersame 
Michiel Cornelis Geven 45 car.gld. 
 
R87,f.170v,dd.24-12-1612: Testament van Joost Wouter Joosten en Hanriske Jan 
Philips van Helmond. Op de langstlevende. 
 
R87,f.171v,dd.29-12-1612: Willem en Wouter, broeders, sonen Marten Wouter 
Wevers en Anneke Cornelis hebben verkocht Joris Dierck Cornelis hun kintsge-
deelte in huijs, hoff etc aen de Dorpstraet. 
 
R87,f.172,dd.29-12-1612: Willem en Wouter, broeders, sonen Marten Wouter Wevers 
hebben in pacht opgedragen Joris Dierck hun neve het kintsgedeelte toekomende 
Marike en Dijrcke hun susters 
 
R87,f.172v,dd.13-12-1612: Henrick Sebastiaen van Poppell heeft verkocht Adriaen 
van Poppell zijn broer, alle haeflijcke en erfelijcke goederen. 
 
R87,f.172v,dd.29-12-1612: Philip Ruth Coolensz m&m Henriske heeft verkocht 
Peter Jan Arndts sijn swaegher zijn kintsgedeelte aangestorven aan de vader en 
moeder van Henriske gelegen aent Eckerbroeck. 
Peter Jan Arndts Denen heeft verkocht Philip Ruth Coolensz sijn swaegher een 
erfenisse gelegen aen de Heijde 
 
R87,f.173v,dd.31-12-1612: Vernadering door Henrick Andries Verheze wnd tot 
Lierop van alsulck stuk land als Jan Thonis Jans van Stiphout in koop verkregen 
had tegen Jan Goordt Vlemincx zijn neve volgens brief van 6-6-1612. 



 
R87,f.173v,dd.2-1-1613: Accoord tussen Marcelis Arndt Wouters, Henrick en Jan, 
broers mede met de onm.knd. Anthonis Arndt Wouters verwekt bij Marike Peter 
Jacobs, alle knd en erfg Arndt Wouters en Marike Marcelis Ruelens, hun vader en 
moeder ter eenre en de voorz Marike, nutertijt getrouwd met Goordt Matheus ter 
andere. 
Marike voirs gaat af haer tochtrecht in huijs, schuijr etc gelegen aen de 
Spuelhouvell tbv haar kinderen. 
Jan Arndt Wouters heeft verkocht Marcelis zijn broer zijn kintsgedeelte. 
 
R87,f.175,dd.3-1-1613: Lenart Willem Chielen heeft erkend dat hij 5-2-1573 
verkocht heeft Gerardt Dirc Snoecx ter tocht en aan Peter Jansen van Vlijmen en 
Hillegonda zijn huijsvr wett dr. Dirc Snoecx en hun kinderen ter erfrecht voor 
de helft Peter Jans met zijn huijsvr voirs voor de andere helft een cijns van 
24 gld uit huijs etc gelegen aen d'Eijndeschoots. (R76,f.34v) 
 
R87,f.175v,dd.17-1-1613: Jan Andries Willem van Eijnhouts en Peter Wijnant 
Peters m&m Lijske, suster van Jan hebben verkocht de kerk van Someren een cijns 
van 21 stuivers. (NB: R7,f.136v) 
 
R87,f.176,dd.21-1-1613: Albert Goorts van Duppen heeft verkocht Hr Frans 
Janssen, prb, rector van het altaar Beata Maria een erfcijns van 5 gld 5 st 
geldende uit huijs etc gelegen aen't Slieven, ul erfg Jan van Dueren, al Lijske 
en Jenneke drs Dierck Willem van Eijnhouts, uf erfg Andries Willem van 
Eijnhouts 
 
R87,f.176v,dd.21-1-1613: Aerndt Jan Evardt Smulders heeft verkocht Sebastiaen 
Gerardt Martens 
 
R87,f.177,dd.21-1-1613: Testament van Neelke dr Philip Verrijt. Legaten voor 
enkele kerkelijke instituties; aan Jan Martens en Willemke zijn huijsvrouw voor 
getrouwe dienst haer bedde met teobehoren; aan Enneke Jansdr een kist; aan 
Hense ook een kist. 
Frans Arndt Summermans op Huesden geldt aan Neelke Philips Verrijt een rente 
van 5 1/2 gld 
Peter Joosten op Huesden geldt aan Neelke Philips Verrijt een rente van 30 st 
De erfg. Peter Slaerts gelden aan Neelke Philips Verrijt een rente van 3 gld 
 
R87,f.178,dd.31-1-1613: Merike en Catharina drs Jan Peter Jan Rutten verwekt 
bij Jenneke Claes Adriaen Willemsdr. kiezen Jhr. Willem van Kessel als momboir 
tbv de scheiding en deling van de nagelaten goederen Claes Adriaens. 
Thomas Jan Aerts m&m Lijntie voor de tocht, en voor de knd voor de erfelijkheid 
blijft bij zijn loth, part en deel 
Thomas Jan Aerts van Helmont m&m Catharina en Willem Gijsberts m&m Jenneke in 
2e huwelijk, beijde drs Claes Adriaen Claes Willems en Lijske Jans van Dueren 
scheiden en delen een hoeve gelegen aen't Slieven, Claes Adriaens aangekomen 
van Adriaen Claes Willems zijn vader en Jfr Anna van Amelrode zijn moeder. 
 
R87,f.180v,dd.25-1-1613: Andries Arndts Verschueren m&m Heijlegonde dr. Daniel 
Hanegreefs heeft verkocht Lambert Peters m&m Margriet eertijds huisvr. Dierck 
Henrick Joppen van een schuldbrief op de goederen van Dierck voorz van 30 gld 
zoals gevestigd dd.28-9-1607 en de verkopers aangestorven bij testament van 
Barbel Loyen, Heijlegondes moederlijke moeije. 
 



R87,f.180v,dd.8-2-1613: Arndt Laureijs Thijs wnd tot Asten heeft verkocht Jan 
Peter Vroyen en Frans Marcelis Diercx, fabrycken der kercke en tbv de kercke 2 
stukken land. 
 
R87,f.181,dd.8-2-1613: Peter Anthonis Gerardts m&m Catarijn dr. Ruelen Willem 
Loyen en Thonis Donaet Wouters hem sterk makende voor Gieliske zijn moeder, en 
voor zijn broeders en zusters hebben verkocht Joostie dr. Rutger Martens 
eertijds huisvrouw Jan Willem Loyen, verkopers oom een erfcijns van 50 gld 12½ 
st. 
 
R87,f.182,dd.14-2-1613: Peter Anthonis Gerardts uijt kracht van procuratie van 
Merike dr Wouter van Buedel van de 1e bedde heeft overgedragen Jan Marcelis 
Wijnants m&m Heijlke dr Wouter van Budell van de 2e bedde een huijs etc gelegen 
in de Dorpstraet. 
 
R87,f.182v,dd.[14]-2-1613: Goossen Willem Sanders heeft verkocht Lambert 
Henrick Verhoeven 
 
R87,f.183,dd.18-2-1613: Overdracht door Henrick Peters van de Berghe m&m 
Lijnthien heeft overgedragen Henrick Willem Jan van Horrick een erfcijns van 2 
gld zoals Goord Pauwel van Duppen eertijds vercoght heeft Jenneke huisvr. Frans 
Joosten bij brief dd.1-2-1538 en noch een erfpacht van 1 malder rogge welke 
Goordt Joost Goordts eertyds vercoght heeft gehad Peter Meeus Geldens bij brief 
dd.30-1-1539 en Peter voorz. opgedragen had Frans Joosten van Liessel dd. 
23-9-1544. 
 
R87,f.183v,dd.21-2-1613: Henrick Thomas Melis heeft verkocht Jan Peter Vroyen 
en Frans Marcelis Diercx, fabrycken der kercke en tbv de kercke een cijns van 3 
gld. 
 
R87,f.184,dd.18-2-1613: Afpaling van het stuk grond zoals Arndt Laureijs Thijs 
wnd tot Asten heeft verkocht had aan de kerck op 8 feb. 
 
R87,f.184,dd.27-2-1613: Willem Peter Mathijs Scoemakers heeft verkocht Jan 
Peters Vroijen en Anna Claes Chielen zijn huijsvrouw een stuk land genaemt den 
Parrick gelegen aen d'Eijndeschoots 
 
R87,f.184v,dd.27-2-1613: Thonis Jan Diercx van Dueren heeft verkocht Philip 
Michiel Philips 
 
R87,f.184v,dd.28-2-1613: Scheiding en deling tussen Joost Joachims Schalvogels 
m&m Anneke, Dierck Jan Willems m&m Ida, Lambert Henricx m&m Margriet saliger en 
Claes Marten Verwijnen m&m Marike dr. van Lambert en Margriet, allen nat. drs. 
van Hr. Mathijs van Kessel, prb verwekt bij Anna Daniels van Oevelwegen, [in 
marge: welcke Anna op 15-3-1609 is komen te overlijden en te sterven] van 
alsulcke renten en erfenisse als Anna Daniels bij testament heeft achtergelaten 
en van Heer Mathijs aangekomen. 
 
R87,f.186,dd.1-3-1613: Lijntie wed Joost Henrick Joosten heeft in donatie 
opgedragen Peter Joost Henrick Joosten haar zoon. 
 
R87,f.186v,dd.1-3-1613: Jan Michiels genaemt Stuer wnd tot Helmond heeft 
verkocht Lambert Henrick Verhoeven 
 



R87,f.186v,dd.1-3-1613: Joostie wed. Gerardt Arndt Scherders heeft uit kracht 
van testament dd.26-1-1608 verkocht Mr. Jan Loyen tot Helmond een cijns van 3 
gld. 10 st uit huis, hof etc. aen d'Eijndeschoots. 
 
R87,f.187,dd.27-2-1613: Conde waarvoor gedaagd Aerdt Fransen tot Mierlo, 50 jr, 
Henrick Jan Versantvoort tot Mierlo, 55 jr, Andries Jan Smets, 80 jr. t.i.v. 
Anthonis Joosten m&m Peterke, Anthonia Peter Goorts en de knd. Goyaert Peter 
Goorts wnd tot Mierlo en Lierop dat Henrick Ayen een rente van 3 gld tijdens 
zijn leven betaald heeft en na zijn dood door de wed. en zijn kinderen als 
houders van het pand de debiteuren zijn betaald. 
 
R87,f.187v,dd.6-3-1613: Peter Marten Reijnders wnd tot Maerheze heeft overge-
dragen Peter Jans Denen zijn moederlijke neve al zijn deel in de goederen w. 
Henrick Ayen en zijn erfg. gelegen aen't Eckerbroeck 
 
R87,f.188,dd.10-3-1613: Corpus van Someren bekent schuldig te zijn 
 
R87,f.189,dd.13-3-1613: Joost Willem Peters heeft verkocht Cornelis Willem 
Horckmans een cijns van 2 gld. 
 
R87,f.189,dd.13-3-1613: Goossen Jans wnd tot Asten m&m Merike dr Jan den 
Scoemeker heeft verkocht Cornelis Willem Horckmans een cijns van 30 st als 
Goossen Jansz huijsvrouwe aangekomen was van vader en moeder en Tielen Thijs 
Hoebens in koop verkregen had tegen Jan Weijlaers volgens brieven 20-1-1552 
 
R87,f.189v,dd.13-3-1613: Peter Thonis Jan Heijligers heeft verkocht Cornelis 
Willem Horckmans 
 
R87,f.189v,dd.13-3-1613: Jan Goordt Horckmans m&m Mechtelt dr. Peter Aerts van 
Breij wnd tot Asten heeft verkocht Cornelis Willem Horckmans een erfcijns van 2 
gld 5 st. uit huis te Asten en Mechtelts vader en moeder in koop hadden 
verkregen tegen Peter Jansen Verrijt volgens brief dd.7-2-1582 
 
R87,f.190,dd.13-3-1613: Dierck Jan Jacobs heeft verkocht Frans mr Johan 
Verdeijsseldonck een stuk lants gelegen aent Slijven zoals Dierck voirs in koop 
verkregen had tegen Jan Janssen Verrijsinghe en zijn broers, des verkopers 
moederlijk neven. 
 
R87,f.190,dd.13-3-1613: Frans Hendricx en Marten Diercx van Huechten, beijde 
wnd tot Asten hebben overgedragen Peter Jan Arts Denen alle hun gerechtigheid 
etc in de goederen en erfenisse van Hendrick Ayen gelegen aen't Eckerbroeck 
 
R87,f.190v,dd.15-3-1613: Thonis Jan Arts Denen verklaart volledig betaald te 
zijn van Peter Janssen zijn broer vanwege de koop van al zijn erff goederen en 
kintsgedeelte gekomen van vader en moeder en zoals 18-1-1609 opgedragen aan 
Peter Janssen. 
 
R87,f.190v,dd.15-3-1613: Peter Jan Arts Denen met consent van Thonis en Aerndt 
zijn broers, alle knd en erfg. Jan Arndt Thonis Denen en Jenneke Henrick Ayen 
hebben verkocht Niclaes Jan Denen, garencooper en Niclaes Marten Verwijnen hun 
hofstat, hoff etc gelegen aen't Eckerbroeck. 
 
R87,f.191,dd.15-3-1613: Niclaes Jan Denen, garencooper heeft verkocht Niclaes 
Marten Verwijnen al zijn aenpart etc in huijs, hoff etc gelegen aen't Ecker-



broeck. 
 
R87,f.191v,dd.15-3-1613: Henrick Jan Lamberts van Asten heeft verkocht Niclaes 
een lopensaet land aent Eckerbroeck zoals in koop verkregen regen Aerndt Jan 
Aerts Denen 
 
R87,f.192,dd.15-3-1613: Toekenning van het momboirschap aan Jan Willem Lenarts 
moederlijke behoude oom van Jan Henrick Arnt Houben, onm, Merike, onm, en 
Anneke, onm, zijne zusters verwekt bij Elsbena dr. Claes Wouters ten einde te 
kunnen scheiden met Arndt Henrick Arndt Houben, Claes zijn broer en Thijs 
Dierck Jansen m&m Cathelijn, zuster van Arndt en Claes. 
 
R87,f.193,dd.14-3-1613: Jhr. Willem van Kessel wednr. Jvr. Maria de Moins gaat 
af de tocht t.b.v. Jacob zijn zoon. 
 
R87,f.194,dd.17-3-1613: Jan Willem Lenarts m&m Ida vertijdt op een stuk beemd 
welck Marten Arndt Martens eertijds in erfmangeling verkregen heeft van Ida 
Simons, des voorz. Jan Willems huisvr. moederlijcke moeie t.b.v. Marten voorz. 
 
R87,f.194v,dd.17-3-1613: Marten Arndt Marten heeft opgedragen Jan Willem 
Lenarts sijne neve zijn part en deel in een beemd aangecomen van Lenardt 
Goossen Lenardts henne grootvader. 
 
R87,f.194v,dd.17-3-1613: Jan Willem Lenarts heeft in erfmangeling opgedragen 
Reijnder Janssen de Ketelaer een stuk groesland. 
Idem Reijnder voirs heeft opgedragen Jan voirs een stuk groesland 
 
R87,f.195,dd.22-3-1613: Daniel Goorts van Bussel wnd tot Asten heeft verkocht 
Marcelis Henrick Sbruijnen een cijns van 2 gld in een meerdere cijns van 4 gld. 
welke cijns eertijds in koop verkregen heeft Marten Willem Sbruijnen tegen 
Marcelis van Vosseholen bij brief dd.13-4-1554 en Daniel in koop verkregen 
heeft tegen de erfg. Joost Gelis tot Asten. 
 
R87,f.195v,dd.22-3-1613: Peter Goordt Peter Cuijlmans heeft verkocht [tbv ?] Hr 
Rombout Colebrant uit kracht van octroij dd.21-6-1610 van de Aartshertog de 
goederen van Altena onder Holland en deze wederom belegd in Brabant in een stuk 
hoijlant gelegen int Rompsell 
 
R87,f.196,dd.22-3-1613: Marcelis Henrick Sbruijnen heeft verkocht Peter Goordt 
Cuijlmans een stuk akkerland. Peter heeft verkocht Marcelis een erfcijns van 7 
gld 
 
R87,f.196v,dd.26-3-1613: Henrick Willem Jansen van Horrick heeft verkocht Dirck 
Mathijs Arndt Smetsers een stuk akkerland gelegen aen d'Eijndeschoots in coop 
verkregen tegen de erfg. Goordt Coolen tot Nuenen. 
 
R87,f.196v,dd.16-8-1611: Testament van Dierck Jan Cangieter en Mechteld Jan de 
Gruijterdr. Zij stellen elkaar tot erfgenaam. Aan Marike hun dr vooruit 2 gld 
staande te heffen aan de erfg. Henrick Berthout Smolders te Someren. 
In marge: Dit testament is eerst van Peter Andries Smits, schepen te boek 
gebracht en geprotocolleerd 19-3-1613. 
 
R87,f.197,dd.4-4-1613: Steven Albert Lamberts bekent dat hij was geldende een 
erfpacht van 3 capuijnen aan de vicarius en pastoor tot Someren uit land nu 



verkocht aan Mr. G. Fabri. 
 
R87,f.198,dd.11-4-1613: Michiel Goorts van Duppen heeft verkocht Lambert 
Henricks Verhoeven een stuk treullant beneden de Meulenstraet sonder 30 st 
jaarl in een meerdere cijns van 6 gld te vergelden en te betalen tot Someren 
aan Jan Corstens 
 
R87,f.198,dd.11-4-1613: Procuratie voor Peter Anthonis Gerardts, coster tot 
Someren van Henrick Jan Jacobs, Henrick IJsbout Jacobs en Henrick Wilbert 
Jacobs als erfg. van Hr. en Mr. Gerardt Jacobs, hun oom, om schulden en pachten 
aan hen nagelaten binnen Someren te innen. 
 
R87,f.199v,dd.15-4-1613: Schepenen verklaren gemachtigd te hebben Michiel 
Goorts van Duppen met procuratie van het corpus op genomen te hebben 855 gld 
van Crijstijn Pijnappels en dat Peter Andries Smits procuratie wordt gegeven de 
som te verhogen tot 907 gld 10 st. 
 
R87,f.200v,dd.1-4-1613: Philip Ruth Colensz van Leende heeft verkocht Peter Jan 
Aerts Denen zijn swager een stuk erfenis, land en groes met een hut erop 
staande. 
 
R87,f.201,dd.22-4-1613: Lambert Henrick Verhoeven transporteert Marcelis 
Henrick Sbruijnen een hofstad etc. gelegen aent Slijven in de Veltemerstraet 
zoals dd.17-4-1612 in coop verkregen tegen Marcelis voorz. 
 
R87,f.201,dd.22-4-1613: Jan Janssen wnd tot Bommel renuntieert op alle goederen 
van de erven Servaes Laureijnsoen van Meijell zijn zwager gelegen aan de 
heijde. 
 
R87,f.201v,dd.22-4-1613: Overdracht in erfmangeling door provisors der H.Geest 
aan Jan [Joost] Peters van Asten van een schuer in de Keijserstraet. 
Jan Joost Peters belooft te gelden de erfg. van Aert Stoepkens een erf. rente 
van 7 gld. 10 st. uit bovengenoemde schuur. 
 
R87,f.202,dd.22-4-1613: Visitatie op verzoek van de Landdeken en Pastoor tot 
Veghel Hr. en Mr. Frans Snoeycx van alle bezittingen van de Kerk van Someren 
met Willem Coolen, pastoor. 
Getuigen hierbij zijn Joost Willem Roeffs, ±50 jaar, Lijn wed. Henrick Peters 
van de Berckven, oud ca 54 jr. en Frans Mathijs Diercx, 62 jr. 
 
R87,f.204,dd.25-4-1613: Testament van Peter Meeus Truijens en Jenneke Theeuwen 
op de langstlevende. Aan zijn huisvrouw de kist geeerfd van Anna Tielen zijn 
overl. huisvrouw. Legaat voor Anna, voordochter. 
 
R87,f.205,dd.28-4-1613: Verklaring door Jan Dierck Genen dat hij enige tijd 
geleden staende het huwelijk van Sander Gerardt Houtsnijders en Joostge beleend 
heeft gehad een stukje land in de Veltenisekker waarvan hij nu ten volle 
betaald is. 
 
R87,f.205,dd.30-4-1613: Testament van Jan Jans Coolen en Cristina Dirck 
Horckmans op de langstlevende. De langstlevende zal de erfmangeling en partagie 
met Ambrosis Marcelis saliger en Catharina mogen vesten. 
 
R87,f.206,dd.16-11-1612: Lenardt Jan Jacobs heeft dd.1604 beleend staande 



huwelijk Frans Willem Bakermans sal. en Lijske een akker met 30 gld. en daarna 
deze akker verkocht aan Jan Handrick Bruijnen saliger. Marcelis Henrick 
Bruijnen als momboir van de onm.knd. Jan Handrick Bruijnen verklaart ten volle 
betaald te zijn van Willem Frans Willem Bakermans. 
 
R87,f.206v,dd.6-5-1613: Schuldbekentenis van het Corpus van Someren ter somme 
van 200 gld geleend van Gerard Jacobs Pastoor tot Someren saliger, waarvoor zij 
verhypotekeerd hadden een rente van 14 gld. jaars. 
 
R87,f.207,dd.6-5-1613: Overdracht krachtens testament van Hr. en Mr. Gerardt 
Jacobs dd.28-12-1611 door Hr. en Mr. Willem Coolen en Mr. Johan Verdeijssel-
donck als excecuteurs aan de kerkmeesters een erfcijns van 14 gld. t.l.v. 
corpus van Someren en nog een erfcijns van 7 gld. opgedragen door Daniel Jan 
Sijmons uit zijn onderpanden dd.29-5-1608. 
 
R87,f.207,dd.4-6-1613: Hendrick Peter Keris heeft verkocht Henrick Thonis van 
Otterdijck zijn partage en kintsgedeelte in het huijs etc gelegen aen't Slijven 
in de Conincxstraet gekomen van Peter Henrick Keris zijn vader. 
Henrick Thonis van Otterdijck bekent schuldig te zijn Hendrick Peter Keris 
 
R87,f.207v,dd.8-6-1613: Jenneke wed Henrick Joost Vroyen uit kracht van 
testament dd.30-6-1611 heeft verkocht Arndt Jan Arnts alias de Ruijter een stuk 
groes. 
Arndt Jan Arnts alias de Ruijter heeft verkocht Jenneke wed Henrick Joost 
Vroyen een erfcijns van 3 gld 10 st. 
 
R87,f.208,dd.10-6-1613: Jan Marcelis Wijnants m&m Heijlke heeft verkocht 
Marcelis Henrick Sbruijnen als momboir van de onm.knd. van Jan Henrick 
Sbruijnen zijn broer. 
 
R87,f.208,dd.10-6-1613: Deze dag is mijn (secretaris) dochter Catharina om 4 
uur overleden. Zij was huisvrouw van Henrick Goossens. 
 
R87,f.208v,dd.24-4-1613: Daniel Jan Sijmons voor zz en hem sterk makende voor 
Elsbene zuster heeft verkocht Hr. en Mr. Willem Coolen en Mr. Johan Verdeijs-
seldonck als executeurs van het testament van Hr. en Mr. Gerardt Jacobs van een 
erfcijns van 3 gld uit een beemd aent Slieven, genoemd de Steenbeemd. 
 
R87,f.208v,dd.6-5-1613: Dierck Willem Lomans, Joost Willem Lomans en Anthonis 
Willem Lomans, zonen Willem Joost Lomans hen fort en sterk makende voor vader, 
absent hebben verkocht Adriaen Adriaens Gelaesmaeckers wnd tot Weert een stuk 
erfenis aen d'Eijndeschoots, ul Catharina wed Willem Jan Lomans 
 
R87,f.209,dd.19-6-1613: Ambrosius Goordt Tielkens heeft verkocht Marike dr. 
Wouter van Budell van een erfcijns van 35 st uit huijs etc. gelegen aan d'Eijn-
deschoots omtrent de capelle. 
 
R87,f.209v,dd.19-6-1613: Jenneke wed Henrick Joost Vroyen uit kracht van 
testament dd.30-6-1611 heeft verkocht Jan Jan de Garencooper een cijs van 3 gld 
10 st, in koop verkregen van Arndt Jan Arnts alias de Ruijter 
 
R87,f.210,dd.3-7-1613: Ambrosis Marcelis van de Zeijlberg heeft verkocht Herman 
Stijtiens, borger van Weert een cijns van 5 gld uit een stuk teulland omtrent 
de Meulenberch, al Willemke Tueren van der Weijden wed. Philip Jan Philips 



 
R87,f.210v,dd.[9-7-1613]: Nu te boek gesteld: 
Testament van Roeloff Janssen en Margriet Niclaesse op de langstlevende. Na hun 
dood moeten de goederen van Roeloff Jansseen gaan naar Jacob sone Henrick 
Gerarts van Beeck de getroude wett zoon van Joostie dr Roeloff Janssen. Aan 
Henrick haar neeft een malder rogge; Anneke dr Thonis de Cuijper haer beste 
swarte rock dd.25-5-1605 
 
R87,f.212,dd.9-7-1613: Wilbrort Jan Marcelis wnd tot Asten m&m Geertruijt dr. 
Nicolaes Chielen heeft verkocht Henrick Andries Smits zijn swager m&m Willemke, 
Geertruijts suster de 1/3 portie in het goed achtergelaten door Nicolaes Gielen 
en Marike, gelegen aan d'EijndeSchoots, te weten hofstat en huijs. 
 
R87,f.212,dd.9-7-1613: Scheiding en deling tussen Henrick Andries Smits m&m 
Willemke, Wilbrort Jan Marcelis m&m Geertruijt en Jan Peter Vroyen m&m Anneke, 
alle knd. en ergfgenamen Claes Chielen en Merike. 
 
R87,f.213v,dd.9-7-1613: Jan Peter Vroyen m&m Anneke heeft verkocht Henrick 
Andries Smits zijn swager het 1/3 deel. 
Henrick Andries Smits heeft verkocht Jan Peter Vroyen een erfcijns. 
 
R87,f.214v,dd.10-7-1613: Accord tussen Dierck Peter Eijmberts en Lijske dr 
Herman Ceel Hermans aangaande hun nat. dr. Peterke, die altijd verzorgd is 
geweest door de moeder. Deze gaat nu trouwen en nu wordt bepaald dat zij verder 
door haar vader zal worden opgevoed 
 
R87,f.215,dd.10-7-1613: Henrick Willem Janse van Horrick en Albert Keris van 
Mierlo zijn door de schout van Peeland van de eed als schepen verdraghen. 
 
R87,f.215,dd.22-7-1613: Copie schepenakte geprotocolleerd omdat de oude 
protocollen qualijc vijntbaer zijn om oft bij enige quade toesicht: 
Lijsbeth Aert Gerrits weduwe, met Marten en Peter haar zonen voor alle 
medeerfgenamen, heeft verkocht Joost Michiel Geenen een erfcijns van 3 gld. uit 
huis belendende Deijn Deijn Rammuinenz ter eenre en Jan Deenen ter andere, 
dd.28-2-1522. 
Schepenen: Gerit Mattheusz. van Hout, Michiel Jacob Michiel Schoonck, Willem 
Claes Willem Dircx, Goossen van de Vee, Marten Willem 'sBruijnen, Marten Peter 
Maessoen, Reijnder Jan Willems. 
 
R87,f.215v,dd.22-7-1613: Testament van Wouter Jans de molder en Marike Jan 
Peter van Duijnhoven op de langstlevende. 
 
R87,f.216,dd.29-7-1613: Willem Willem Lenarts heeft de eed gedaan als schepen 
aen handen van Jhr Marcq van Gerwen, schouthet van Peeland 
 
R87,f.216,dd.29-7-1613: Lucas Lucas van Bruegel wnd tot Antwerpen m&m Anneke dr 
Peter Meeus Truijens heeft verkocht Jan Janssen Bakermans huijs, schuer etc 
gelegen aen d'Eijndeschoots. 
 
R87,f.216v,dd.12-8-1613: Jan Dierck Heijsselman heeft verkocht Dirck Dierck 
Heijsselman zijn broer zijn kintsgedeelte in alle goederen gekomen van Daniel 
Dierck Heijsselman hun broer. 
 
R87,f.217,dd.12-8-1613: Testament van Jan Dierck Heijsselmans en Henriske dr. 



Thonis Sijmons op de langstlevende. Aan Heijlke hun rel. dr. in het klooster 
achter de Tolbrugge te 'sBosch haar vuijtsetsel. Erfg Anneke w. Peter van 
Otterdijck huisvrouwe en Merike Sebastiaen Verheijenbraeck huisvrouwe hun 
dochters en Dierck hun zoon. 
De kinderen van Anneke hun dochter worden in haar plaats gesteld met Sebastiaen 
Verheijnbraeck als momboir. 
 
R87,f.218,dd.13-8-1613: Hans Jacobs en Niclaes Jacobs, broeders en borgers der 
stad Antwerpen als erfg. van Hendrick Jan Bakermans alias Coppen bekennen door 
handen van Anthonis Claes Sijmons ontvangen te hebben 20 car.gld. bij seecker 
testament bij de voirs Hendrick Jan Bakermans hun vaderlijke oom. 
 
R87,f.218v,dd.24-8-1613: Joostie wed. Sander Gerardt Aerts voor de toght en 
Geraert en Daniel sonen mede hun sterk makende voor Marike, henne suster voor 
de erfelijkheid hebben verkocht Crijn Frans Crijnen een stuk erfenis gelegen in 
de Veltenisecker aen de Kemmers Cuijlen. 
 
R87,f.218v,dd.16-8-1613: Michiel Jan Michiels, borger der stad Helmond heeft 
vernaderd een stuk teulland als Lambert Henrick Verhoeven in koop verkregen 
heeft van Jan Michiels Stuer zijn vader. 
 
R87,f.219: Copie van f.218 
 
R87,f.219,dd.16-9-1613: Lijntie wed Joost Henrick Joosten heeft overgedragen 
Henrick, Jan, Willem, Merike en Jenneke haer kinderen de gerechte helft in 
huijs etc aen de Clotstraet. 
 
R87,f.219v,dd.21-9-1613: Jacob Reijnder Jacobs heeft verkocht Goossen Willem 
Sanders en Jan Reijnder Peters guldemeesters van den Altaer Beate Anne et Maria 
Presentationes een cijns van 3 gld. 
 
R87,f.220v,dd.25-9-1613: Lucia wed Frans Laureijns Bluckers dr Frans Jan 
Lamberts voor het tochtrecht en Goyaert en Jan haer soonen mede hen sterk 
makende voor de onm. broeders en susters voor de erfelijkheid hebben verkocht 
Jan Jacobs genaemt Corten en Merike Willem Frans Jan Lemmens weduwe al haar 
deel van vader en moeder verstorven gelegen in de Postelstraet. 
Jan Jacobs en Merike wed Willem Frans Jan Lemmens bekennen schuldig te zijn 
Lucia wed Frans Laureijns Bluckers met Goyaert en Jan haer soonen, wnd tot 
Heeze. 
 
R87,f.221,dd.27-9-1613: Alsoe Mr Dierck Joosten van Varloe verkocht heeft 1 dec 
1609 Lambert Henrick Verhoeven een huijs etc en deze verkoop 1 juli 1610 is 
vernaderd door Mathijs sone Mr Diercx wnd tot Gorcum in Holland en hierover 
proces is gevoerd, so is er gemaakt een minnelijke schikking door Margriet Mr 
Diercx huisvrouwe met procuratie van Mathijs haer soon voor schepenen van Heeze 
23 aug. 1610. 
 
R87,f.221,dd.28-9-1613: Neelke wed. Jan Henrick SBruijnen met haar momboir ter 
eenre en Jan Aert Cortsmit m&m Lijske wed. Frans Willem Bakermans ter ander 
hebben afgerekend hetgeen Frans Willem Bakermans indertijt geleend had. 
 
R87,f.221v,dd.5-8-1612: Frans Claes Bakermans m&m Willemke dr Goordt Horckmans 
heeft verkocht Anthonis Peter den Smit een stuk erf neven het sijne gelegen. 
In marge: Dese brief is eerst nu te boek gebrocht van Peter Andries Smits 



dd.[28-9-1613] 
 
R87,f.221v,dd.13-10-1612: Michiel Michiels van Straelen wnd tot Schoten onder 
de meijerij van Antwerpen m&m Marike Goossens heeft verkocht Daniel Jacobs van 
Dueren henne swager hun deel hen toekomende in huijs etc gelegen aen d'Eijnde 
Schoots 
Marten Goossen den Snijder, Marikes broeder had mede coop genomen op 13 
october, maar hij renuntieert op 13-10-1612. 
Daniel Jacobs van Dueren m&m Anna bekent schuldig te zijn Michiel Michiels van 
Straelen wnd tot Schoten 23 gld. 
 
R87,f.222v,dd.21-10-1612: Dierck Willem Chielen heeft verkocht Merike dr Wouter 
van Buell een erfcijns van 12 gld uit een huijs etc gelegen aen d'Eijnde 
Schoots aen de Vlasmeer. 
 
R87,f.223,dd.3-11-1613: Renunciatie door Lambert Peters van Leende m&m Margriet 
nat dr. v. Jan Dries verwekt bij Merike en zij met hem op testament, legaat 
ende maeksele als Jan Dries gemaakt had in een erfenis gelegen in de Commer-
straet tbv Jan Michiel Gijben, Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck m&m Anneke en 
Isaac Jan Dries alle knd. verwekt bij Merie Jan Verstraten. 
 
R87,f.223,dd.6-11-1613: Scheiding en deling tussen Hr Hendrik Jans van Duppen, 
pbr, Goyardt en Huijbert, broeders, Henrick Gelden Henricks m&m Peterke, Aert 
Driessen van Lijerop m&m Lijske, Marten Bernarts van Helmond m&m Marike, alle 
knd en erfg. Jan Goorts van Duppen en Lijske zijn huijsvrouw. 
 
R87,f.224,dd.6-11-1613: Cornelis Jan Bakermans bekent schuldig te zijn Willem 
van Guijlick borger tot Weert 16 gld 10 st. 
 
R87,f.224,dd.8-11-1613: Peter Wijnant Peters m&m Lijske heeft verkocht Peter 
Philipse van den Berghe. 
 
R87,f.224,dd.8-11-1613: Willem Gerardt Aert Scherders heeft verkocht Lambert 
Henrick Verhoeven 
 
R87,f.224v,dd.16-11-1613: Aert Henrick Aert Houben heeft verkocht Lambert 
Henrick Verhoeven een stuk teulant so groet ende cleijn als het de verkoper 
opgedeijlt sal worden. 
 
R87,f.224v,dd.28-11-1613: Dierck Willem Lomans en Jan Willems sijn broer hebben 
verkocht Henrick Frans Denen van een stuk heijvelt aen d'Eijnde Schoots zoals 
gekomen van Willem Joost Lomans hun vader die het in koop verkregen had 
dd.23-7-1574 
 
R87,f.225,dd.3-12-1613: Procuratie gegeven van Jan Jacobs genoemd Corten aan 
Peter Joosten genaemt Hoosman wnd tot Asten om te innen en te ontvangen van 
Hans van Waspijn of so hij genaemt is de quantiteit van 16 ofte 18 steven vlas. 
Idem van Carl Scheijmaeckers tot Tempt binnen Vlaenderen 18 gld. 
 
R87,f.225v,dd.4-12-1613: Aert Niclaessen heeft verkocht Henrick Niclaessen zijn 
broer en Niclaes Michiel Claessen zijn neve en Dierck Tielen Aerts m&m Heijlcke 
al zijn versterf in huijs etc gelegen ontrent de Spuelhuevel. 
 
R87,f.225v,dd.20-12-1613: Op den 20 december 1613 soe is den geleerden man Mr. 



Johan Verdijsseldonc gestorven, geweest zijnde Schoelmeester des dorps van 
Someren, een singulier poëet int componeren van carmines en andere etcetera 
ende oijck mede secretaris des dorps van Someren eertijds geweest zijnde. 
 
R87,f.226,dd.11-12-1612: Scheiding en deling tussen Thonis Donaet Wouters, Jan 
sijn broer, Lijeven Henrick Janssen m&m Marike, Jan Joost Goorts van Bussel m&m 
Willemke, Henrick Jan Lamberts m&m Heijlegunde en Anneke henne suster met haer 
momboir van alle goederen achtergelaten bij Donaet Wouter Wevers henne vader en 
Gieliske Willems van de Voirt henne moeder. 
De voirs kinderen beloven te betalen henne moeder ieder jaar OLV Lichtmis 30 
gld solang sij sal leven 
 
R87,f.227v,dd.11-12-1612: Aert Ansem Aerts heeft verkocht de kerckmeesters een 
cijns van 26 st uit huijs etc gelegen aen d'Eijnde Schoots ontrent de Boom 
 
R87,f.228,dd.12-12-1612: Marcelis Ambrosis van de Seijlberch m&m Marike dr. Jan 
Tielen van de Berckven heeft verkocht Jan Joost Wouters. 
 
R87,f.228,dd.18-12-1613: Michiel Jan Michiels met Jan Michiels zijn broer 
hebben verkocht kerkmeesters een roggepacht van 8 vaten rogge gevestigd volgens 
brief dd.1-3-1541, nog een van 10 vat gevestigd dd.1-2-1552 en een verdere 
pacht dd.15-3-1595. 
 
R87,f.228v,dd.18-12-1613: Willem Janssen van Nuenen wordt door Thonis Marten 
Weijlaers schadeloos gehouden van een rente of pacht van 30 st als Elisabeth 
Jan Bakermans weduwe placht te ontvangen uit de goederen Willem Janssen voirs 
 
R87,f.228v,dd.19-12-1613: Renuntiatie door Johan Peter sVroyen en IJsbout Jans 
van Breij op alle hun versterf aangestorven van w. Jan Dirck van Kessel en Anna 
zijn zuster t.b.v. Thonis Jan Tielen van de Berckven, Frans zijn broer, 
Marcelis Ambrosis van de Seijlberch m&m Marike, alle knd. en erfg. Jan Tielen 
van de Berckven in een huis etc. gelegen in de Hoelstraet. 
 
R87,f.229,dd.5-12-1613: Scheiding en deling tussen Tonis Jan Tielens van de 
Berckven, Frans, broer met Tielen Tielens en Daniel Jan Sijmons zijn momboir, 
Marcelis Ambrosis van de Zeijlberch m&m Marike alle knd. en erfg. Jan Tielen 
van de Berckven en Lijske Frans Goossen. 
 
R87,f.230v,dd.18-12-1613: Andries Reijnder Jacobs heeft verkocht Jhr Gerardt 
van Eijck een stuk hooijland gelegen in de Vlerckse Vloet zoals verkoper voor 
zijn part en deel in koop verkregen tegen Jan en Jacob zijn broers 
 
R87,f.230v,dd.27-12-1613: Thonis Jan Thonis wnd Mierlo heeft verkocht Niclaes 
Martens Verwijnen de gerechte helft van een rente van 3 gld uit goederen en 
gronden van de erven Henrick Ayen gelegen aent Eckerbroeck volgens brief dd.?? 
 
R87,f.231,dd.30-12-1613: Testament van Daniel Jacobs van Dueren en Anna Goossen 
Evertsdr, Daniel sieck. Op de langstlevende. 
 
R87,f.231v,dd.30-12-1613: Henrick Peters vd. Berghe m&m Catarijn heeft verkocht 
Hr. Frans Jansen, pbr. van een erfcijns van 5 gld 5 st uit een stuk teullant 
gelegen bij de parochiekerke. 
 
R87,f.232,dd.7-1-1614: Johan Marten Claes en Isbout Janssen van Breij, 



borgemeesters van Someren met consent van schepenen hebben verkocht Jan Anthoni 
Bocx wnd tot Heeze 4 lopensaets en 32 royen moers. 
 
R87,f.232v,dd.6-1-1614: Willem Goossen Willems heeft verkocht Jan Jan Joosten 
van Moorsel den Ouden een erfcijns van 6 gld in een meerdere cijns van 12 gld. 
zoals Goossen Willem Sanders verkopers vader in eertijts coop verkregen heeft 
tegen Aert Goert Stoepkens van Stercksel uit zijn onderpanden aan't Houbroeck 
dd.17-2-1573. 
 
R87,f.232v,dd.15-1-1614: Dierck Willem Chielen heeft verkocht Merike dr Wouter 
van Buell een erfcijns van 6 gld uit een stuk land gelegen aen d'Eijnde 
Schoots. 
 
R87,f.233,dd.16-1-1614: Anthonis van Houteren wnd tot Weert heeft verkocht 
Marcelis Henrick Sbruijnen een erfcijns van 3 gld 5 st, uit onderpanden volgens 
brief dd.13-4-1595. 
 
R87,f.233,dd.20-1-1614: Hendrick Aert Wouters heeft verkocht Michiel Henrick 
Michiels de helft van een schuer staande ontrent de Spuelhuevel op goed en 
grond van de erfgenamen van Aert Wouters verkopers vader. 
 
R87,f.233v,dd.21-1-1614: Jacob Reinder Jacobs heeft verkocht Jan Thonis 
Vlemincx wnd. tot Lierop een stuk hooilant in de Vlerckse Vloet ul Niclaes Jan 
Denen nortwarts, al Marten Willem Aerts, uf Arien Claes Denen erfg, af de 
verkoper. 
 
R87,f.233v,dd.21-1-1614: Jacob Reinder Jacobs heeft verkocht Marten Aert 
Willems wnd. tot Lierop een stuk hooilant in de Vlerckse Vloet ul Jan Thonis 
Vlemincx nortwarts, al Huijbert Jans Coolen, uf Jan vande Berghs erfgenamen met 
meer anderen. 
 
R87,f.234,dd.20-1-1614: Evardt Jan Evarts heeft vernaderd en stuk hooijlant 
zoals Sebastiaen Gerart Henrick Martens gekocht had van Aerdt Jan Evarts zijn 
broer. 
 
R87,f.234v,dd.14-11-1611: Peter Dierck Peters bekent ontvangen te hebben van 
Jan Jans Seeldraijer borger tot Helmond 40 gld. 
In marge: Nu te boek gebracht 
 
R87,f.234v,dd.18-8-1613: Testament van Henrick Willem Jans van Horrick, ziek en 
Mechtelt Jan Gerarts Denendr. op de langstlevende. 
 
R87,f.235,dd.25-9-1611: Testament van Dierck Joost Ceelen en Heijlke Janssen 
van Nuenen, sieck. Op de langstlevende. 
 
R87,f.235v,dd.25-12-1613: Jan Lamberts van Eckerbroeck m&m Dimpna heeft 
verkocht Frans Mathijs Diercx en Jan Peter Vroyen, kerckmeesters eeen cijns van 
3 gld uit een stuk beemd gelegen in de Weijer 
 
R87,f.236,dd.[jan-1614]: Wouter Jansen de Molder heeft verkocht Heer Rombaut 
Colebrant een stuk teulant gelegen ontrent de Wijntmuelen zoals verkoper in 
koop verkregen tegen Jan Peter Vosch dd.30-10-1612 en tegen Aelbert Goorts van 
Duppen dd.7-12-1612. 
 



R87,f.236v,d.29-1-1614: Joostie wed. Gerardt Aert Scherders uit craght van 
testament dd.18-1-1608 en met haar Berthold, Willem en Jan sonen mitsgaders 
Daniel Dierck Smolders m&m Ida, suster samen hen sterk makende voor Tielman, 
Aert, Peter en Anneke, onm. broeders en suster hebben verkocht Aert Peter 
Verschuren een stuk groesland achter de Campengraeff. 
 
R87,f.237,dd.29-1-1614: Adriaen Henrick Willems van Asten heeft verkocht 
Goyaert Goorts Verberne en Marcelis Peters, zijn swagers van een stuk teulland 
aan de Heijde omtrent de Hoysen. 
 
R87,f.237v,dd.31-1-1614: Joostie Berthout Thielendr wed. Gerardt Aert Scherders 
wegens dringende nood met consent van haar momboir heeft overgedragen haar 
kinderen alle erfgoederen onder conditie dat zij haar zullen verzorgen 
 
R87,f.238,dd.31-1-1614: Scheiding en deling tussen Berthold, Willem en Jan 
sonen mitsgaders Daniel Dierck Smolders m&m Ida, Tielman, Aert, Peter en Anneke 
knd. Gerardt Aert Scherders. 
 
R87,f.242,dd.3-2-1614: Frans Anthonis van Asten wnd tot Dueren in de meijerij 
van Antwerpen m&m Joostie dr Thonis Joost Tielen heeft verkocht Jan Thonis 
Joosten zijn swager zijn part en deel hem verstorven van Thonis Joost Tielen en 
Merike Peters zijn huijsvrouwe vader en moeder, gelegen in de Gruenstraet. 
 
R87,f.242v,dd.4-2-1614: Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck heeft eed gedaan als 
schepen aen handen van Peter Philips van den Berge, vorster. 
 
R87,f.242v,dd.19-2-1614: Joost Wouter Joosten en Jan Willem Lenarts hebben eed 
gedaan als momb.van de onm.knd. Jan Wouter Joosten verwekt bij Lijske saliger 
dr. Willem Lenarts. 
 
R87,f.243,dd.19-2-1614: Zoen tussen Jan Wouter Joosten, Joost Wouter Joosten 
zijn broer, Michiel Goorts van Duppen m&m Jenneke, Dierck Jan Diercx m&m 
Henrickske, vader resp. vaderlijke oomen van Willem Jan Wouters, aflijvigehe, 
Willem Willem Lenarts met Jan zijn broer, moederlijke oomen van Willem Jan 
Wouters, aflijvighe voorz. en de voorz. Joost Wouters en Jan Willem Lenarts als 
momboiren van Jan Jan Wouters, Willems broeder ter eenre en Joost Jansen, vader 
van Jan Joosten van Lierop, delinquent met Catharina wed. Henrick van de 
Berckven delinquants schoonmoeder met meer anderen ter andere. De zoen is 
bepaald op 15 missen, 2 waskaarsen van een pond, een mud rogge voor de armen en 
100 car. gld. 
 
R87,f.244,dd.17-2-1614: Anneke dr Jan Peters heeft verkocht Jan Jan Peters haer 
broeder haer deel in huijs etc staende aen de Veltemerstraet, aengecomen van 
Jan Peters haer vader en Willemke haer moeder. 
 
R87,f.244v,dd.24-2-1614: Jan Lenart Maes heeft verkocht Aert Peter Verschueren 
een stuk teullant aan d'Eijndeschoots. 
 
R87,f.245,dd.5-3-1614: Testament van Goaert Peter Goossen, sieck. Aan Goort en 
Lijntie zijn kinderen het bed dat zelver hebben helpen maecken en het geld dat 
sij selver van hender hueren inne gebrocht hebben etc. Peter, Goort en Lijntie 
zijn kinderen zullen hoofd voor hoofd delen. 
 
R87,f.245v,dd.12-3-1614: Jan Peter Vosch bekent schuldig te zijn Lambert 



Hendrik verhoeven 124 gld. 
In marge: vervallen 24-1-1619. 
 
R87,f.245v,dd.14-1-1614: Jan Marcelis Wijnants van Liessel m&m Heijlke en zij 
met hem hebben verkocht Lambert Hendrik verhoeven een stuk teullant in de 
Dorpstraet. 
 
R87,f.246,dd.13-3-1614: Joost Willem Lomans heeft verkocht Lambert Hendrik 
Verhoeven een stuk hooilant gelegen aen d'Eijndeschoots aan de Wielput 
 
R87,f.246,dd.14-3-1614: Aert Michiels van Dueren heeft overgedragen Michiel en 
Jan knd. van Jan Michiels alle gerechtigheit hem competerende in de goederen 
gelegen aan 'tEindeSchoots waar Jan Michiels zijn broer te wonen plach. 
[R82,f.4v.] 
 
R87,f.246v,dd.26-3-1614: Jenneke wed Hendrik Joost Vroijen uit kracht van 
testament dd.30-1-1611 heeft verkocht Frans Jan van Aijen een erfcijns van 2 
gld uit huijs etc gelegen aan de Opstal omtrent de Capelle. Hiermee is afgelost 
een cijns van 8 vaten rogge dd.15-4-1461 
 
R87,f.247,dd.8-9-1613: Ratificatie door Jan Lenart Slegers en Jenneke Jan 
Thonis Bakermans zijn huijsvr dat men alle onderpanden zal stellen zoals gemeld 
in de schepenbrief van 6 gld welcle Goordt Jan Maes verkocht heeft gehad 
Elisabeth wed. Jan Goordt Bakermans tot haar tocht en haar kinderen voor de 
erfelijkheid dd.10-1-1577 en welke onderpanden sijluijden eijgentlijck zijn 
toecomende. 
 
R87,f.247,dd.7-4-1614: Joris Dierck Cornelis heeft verkocht Thonis Aert 
Lamberts een hofstat met erfenis gelegen aen d'Eijndeschoots ontrent de Boom. 
Thonis Aert Lamberts heeft verkocht Joris Dierck Cornelis een erfcijns van 38 
st uit de hofstat voirs. 
 
R87,f.247v,dd.7-4-1614: Thonis Lemmen Sanders heeft verkocht Willem Lenarts een 
schepengelofte zoals gevestigd bij Goossen Willem Sanders als verkoper 25-2-
1605 van 35 gld 11 st 
 
R87,f.248,dd.13-4-1614: Dierck Goordt Dierck Scoenmakers heeft verkocht Jan 
Janssen Denen, garencooper een cijns van 31 st uit een stuk lant in de 
Heijtcamp aen d'Eijndeschoots 
 
R87,f.248,dd.13-4-1614: Peter Goyaert Cuijlmans heeft verkocht Neelke wed. Jan 
Hendrick Bruijnen ter tocht en haar knd. ter erfrecht een stuk teulland aan 
d'Eijndeschoots omtrent de Boom, zoals verkoper in koop heeft verkregen tegen 
Jan Daems alias Dommelen wnd te Heeze dd.2-11-1609. 
 
R87,f.248v,dd.13-4-1614: Borgemeesters van Someren bekennen schuldig te zijn 
500 gld aan de erfg Gregorius van de Mheer tot Den Bosch. 
In marge: betaald 28-9-1619. 
 
R87,f.249,dd.14-4-1614: Jan Peter van Eijndhoven m&m Dirckske heeft verkocht 
Matthijs Diercks van Aelst zijn deel in een stuk groes gelegen ontrent de 
Hoenerdijck 
 
R87,f.249,dd.14-4-1614: Dirck Claes Hanegreefs met Frans, soon en Jan Jan 



Michiels m&m Leenke, samen voor Claes, broer, onmondig, hebben verkocht Dirck 
Willem Gielen hun gedeelte in het huijs waer koper op woont gelegen aan de 
Vlasacker twelk Dirck verkoper ofte Heijlke zijn huisvrouw was gemaakt bij 
testament van w. Heijlke Smits dd.4-9-1585. 
 
R87,f.249v,dd.21-4-1614: Joris Dierck Cornelis heeft verkocht Neelke wed. Jan 
Hendrick Bruijnen ter tocht en haar knd. ter erfrecht een stuk teulland aan 
d'Eijndeschoots neven de Muelenwech genaemt de Haeck 
 
R87,f.250,dd.23-4-1614: Jan Joost Peters van Asten heeft verkocht Keris Aelbert 
Keris een stuk teullant gelegen ontrent de Waterlaetsche wech genaemt de 
Nootboom 
 
R87,f.250v,dd.26-4-1614: Joost Jan Coolen met Jan zijn broer had eertijds tegen 
Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch beemden geerfmangeld. Met Lijntie wed. 
Ambrosis Marcelis wordt deze erfmangeling voortgezet. 
 
R87,f.250v,dd.1614: Testament van Willem Wouter Scepers en Dirckske Henricx op 
de langstlevende 11-11-1606 (Nu geprotocolleerd) 
 
R87,f.251,dd.30-4-1614: Willem Gerardt Scherders, Jan, broer, Daniel Dirck 
Smolders m&m Ida en Marcelis Henrick Brunen met Gielis Marten Claes als 
momboirs van Tielman, Peter, Aert en Enneke, broeders en susters van Willem en 
Jan voorn, alle knd. Gerardt Ardt Scherders en Joostke Berthout Tielen hebben 
verkocht Cornelis Willem Horckmans een stuk hooilant. 
In marge: Vernadert door Berthout Gerardt Scherders dd.28-4-1615. 
 
R87,f.251,dd.7-4-1614: Testament van Willem Peter Sanders, ziek en Marike dr. 
v. Lambert Willem Hendricx(!), gesont. Op de langstlevende. Er zijn geen 
kinderen. 
 
R87,f.252,dd.9-5-1614: Huw. voorwaarden Henrick Antonis Mennen en Lijske dr. 
Jan van Berckel. Als hij als eerste sterf krijgt Lijske 50 gld uit zijn nerf 
goederen met een bedde, kiste, pot en ketel. Idem een rente van 18 gld uit de 
goederen Peter Vrancken Vervoirt tot Asten op Heugten. Alle zijn overige erf 
goederen zullen versterven op zijn naaste vrinden. Zij vermaakt hem alles waar 
zij macht over heeft. 
 
R87,f.252v,dd.15-5-1614: Also geschil was daar tussen Huijbert Mr. Jan 
Verdijsseldonck m&m Dirckske ter eenre en Frans Janssen m&m Beelke dr Pauwel 
Goorts van Duppen ter andere aangaande de pretentie van Frans voirs op het 1/5 
deel in huijs etc gelegen in de Hoelstraet. Huijbert en Frans hebben ieder 1/5 
deel vanwege hun huijsvrouwe. Huijbert heeft de andere 4 delen gekocht van de 
medeerfgenamen. Zij maken nu een accoord. 
 
R87,f.253v,dd.21-5-1614: Megtelt dr. Jan de Gruijter wed. Dirck Jan Cannegieter 
uit kracht van testament dd.16-8-1611 heeft verkocht Jvr. Margriet van Dueren 
wed. Jhr. Hendrick van Wijtfliet voor de tocht en haer knd. ter erfrecht een 
stuk teulant gelegen aent Slijven. 
 
R87,f.253v,dd.21-5-1614: Jan Joost Hanegreeffs verklaart voldaan te zijn door 
Dierck Joost Ceelen van een beemd zoals deze vernaderd had. 
 
R87,f.254,dd.21-5-1614: Accoord na een geschil tussen de erfg. Jhr. Hugo van 



Berckel eertijds Schouthet van Peelland ter eenre en de erfg. Hr. Goyaert Hoirs 
pbr eertijts wnd tot Nederweert ter andere. Jhr. Hendrick van de Mheer m&m van 
Anna en Willem Marcus als erfgenamen en Goyaert Henrick Philips als procuratie 
hebbende van de overige erfgenamen maken een accoord. Jhr van de Mheer heeft 
beloofd te betalen uit zijn 1/3 part 52 gld en 7 st. 
 
R87,f.254v,dd.25-5-1614: Jan Lenart Willems heeft verkocht Willem Lenarts zijn 
broer en Willem Gerardt Scherders zijn kintgedeelte aangestorven na dood van 
Lenart Willem Ghielen zijn vader en Heijlke zijn moeder in het huijs gelegen 
aen d'Eijndeschoots. 
In marge: Deze koop is vernaderd door Marten Willem Sanders en Gielis Marten 
Claes als momboirs van Anneke dr Lenardt Willem Chielen, suster van Jan 
Lenardts zoals geprotocollert p. 306. 
 
R87,f.254v,dd.25-5-1614: Willem Lenarts Willems en Willem Gerardt Scherders 
bekennen schuldig te zijn Jan Lenart Willems, wnd tot Besel gelegen in de 
Meijerij van Antwerpen 20 gld komend van de verkochte erfgoederen. 
 
R87,f.255,dd.25-5-1614: Willem Gerardt Aert Scherders heeft verkocht Peter Jans 
Loyen alias Verhoeven een stuk erfenis gelegen aen d'Eijndeschoots in de 
Happencamp. 
 
R87,f.255,dd.25-5-1614: Inschrijving van een koop te Heeze door Joost Jan 
Bernardts wnd tot Heeze van Marcelis Henrick Brunen en Dielis Marten Claes als 
momboirs van Aert en Enneke onm.knd. Gerardt Aert Scherders en Joostke. 
 
R87,f.255v,dd.3-6-1614: Testament van Henrick Frans Denen, ziek met Grietje 
tegenwoordig wesende op de langstlevende dd.28-3-1614. Nu overgebracht 
 
R87,f.255v,dd.4-6-1614: Joost Willem Lomans en Thonis sijn broer hebben 
verkocht Peter Ceel Tielens een schuijr gelegen aen d'Eijndeschoots daer Willem 
Lomans te wonen plach. 
 
R87,f.256,dd.7-6-1614: Thonis Jans van de Berckven en Marcelis Bruijsten van de 
Zeijlberch m&m Merike, suster van Thonis voorz beloven schuldig te wesen voor 
Frans hun onm. broeder aan de Eersame Tielman Tielmans van de Berckven, hun 
vadelijke oom, wnd tot Hamond 64 gld. Deze gelden zullen betaald moeten worden 
aan Marij Bartels te 'sBosch. 
 
R87,f.256v,dd.22-8-1613: Testament van Jan Reijnder Jacobs, sieck en Marie 
Lenardt Schepensdr, gesont op de langstlevende. Mocht een van de kinderen een 
ander geloof dan het katholieke aannnemen dan worden zij met een oude groot 
uitgekocht. 
 
R87,f.257,dd.7-6-1614: Niclaes Jan Deenen schenkt vergiffenis aan Peter Dierick 
Kivits in 't bijzijn van Peter Andries Smits, Peter Goyaert Cuijlmans schepenen 
en Steven Alberts secretaris voor scheldwoorden die hij in 't openbaar ten 
huize van Michiel Goorts van Duppen wesende een openbare herberghe tegen zijn 
huisvr. gezegd hadde. 
 
R87,f.257v,dd.11-6-1614: Lijske wed. Henrick Joost Ceelen met Dierck Frans van 
Meyel m&m Henriske, Lijskens dochtere en met Dierck Joost Ceelen haar momboir 
heeft verkocht Peter Marcelis van de Greeff een stuk hooiland. 
In marge: Geannuleerd 21-4-1618. 



 
R87,f.258,dd.1-7-1614: Johan Gerardt Aerdt Scherders, Dierck Daniel Smolders(!) 
m&m Ida, Marcelis Henrick Sbruijnen en Gielis Marten Claes als momboirs van 
Tielman, Aerdt, Peter en Anneke alle wett.knd. en erfg. Gerardt Aerdt Scherders 
hebben verkocht Willem Gerardt Scherders hun broer, een grondcijnsboekje 
eertijds gekomen zijnde van de dorpe van Someren welck voorschr. boekje Aerdt 
Scherders henne grootvader in koop verkregen heeft tegen de momboirs van de 
erfg. Johan Michiels van Dueren. 
Eodem die: De verkopers en koper geven procuratie aan Dielis Marten Claes om 
met Goossen Willem Sanders naar Eindhoven te gaan en aldaar te vernieuwen een 
obligatie als Goossen Willem Sanders met Gerardt Aerdt Scherders henne vader in 
dijen qualiteijt van Frans Otto van Flodrop of Dierck sijne soon opgenomen had. 
 
R87,f.258,dd.1-7-1614: Verklaring dd.15-7-1606 door Marcelis Henrick Sbruijnen 
dat hij valse woorden gesproken heeft over de magistraat van Someren waarvoor 
hij vergiffenis vraagt en een boete betaalt van 25 gld. Deze akte is nu te boek 
gesteld om redenen dat voorzegde injuriant wederom begon. 
 
R87,f.259,dd.[1-7-1614]: Geschil tussen Donaet Wouter Wevers en Peter Tonis 
Trips met Jan Jan Martens van Nederweert ter eenre en Margriet wed. Claes Arien 
Slaets ter andere, eertijds weduwe Aert Loyen altesamen erfg. Aert Loyen 
voorschr. aangaande de erfgoederen gelegen aen de Postel dd.11-1-1596 
Eerst nu geprotocolleerd. (ook R87,f.o) 
 
R87,f.260,dd.20-5-1614: Huijbert Mr. Jan Verdeijsseldonck heeft verkocht 
Michiel Goorts van Duppen een stuk teulant in de Veltenisecker. 
 
R87,f.260,dd.16-7-1614: Willem Gerardt Scherders heeft verkocht de kerckmees-
ters een erfcijns van een oude groot uijt 3 hoeven tot Huechten welcke zij 
jaerl plachten te gelden in het dorpcijnsboek dat Willem verkoper in koop 
verkregen heeft tegen zijn boeders en zusters 1-7-1614 en welk boekje Jan 
Michiels van Dueren in koop verkregen heeft tegen schpenen, borgemeesters en 
regeerders van Someren. 
 
R87,f.260v,dd.23-7-1614: Niclaes Marten Verwijnen m&m Marike dr. Lambert 
Henricx heeft verkocht Michiel Goorts van Duppen een erfcijns van 10 gld 10 st 
uit onderpanden gelegen aen de Spuelhuevel genaemt de Lauwer dd.8-5-1561, de 
verkoper aangestorven van Anna Daniels zijn grootmoeder. 
 
R87,f.260v,dd.25-7-1614: Dierck Joost Ceelen heeft verkocht Peter Huijberts 
Stocks een erfcijns van 5 gld 18 1/2 st uit huijs, hof etc aen d'Eijndeschoots 
in de Heijstraet ul Lodewijck Hoebert Stocx erfg. 
 
R87,f.261,dd.30-7-1614: Jan Janssen m&m Jenneke dr Thonis Janssen heeft 
verkocht Thonis Donaet Wouters een stuk hooijlant onbedeijlt liggende tegen de 
mededeijlers gelegen ontrent de Kievitsnest. 
Jan Janssen heeft getransporteert Thonis Dirck Willems, sijn oom een stuk 
groeslant. 
 
R87,f.261v,dd.2-8-1614: Catharina wed Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch en 
met haer Willem Gerardt Scherders haer swager, uit kracht van testament dd.14-
2-1610 heeft verkocht Johan Jacob Janssen een erfmalder rogge uijt een meerdere 
cijns van 1 mud rogge staende in onderpanden toebehoord hebbende Frans Jan 
Lemmens, gelgen in de Commerstraet. 



 
R87,f.261v,dd.13-8-1614: Lenart Jansen van Wassenberg m&m Jenneke en zij met 
hem heeft verkocht Johan Jan Denen, garencooper, hun vader van alle part 
aangekomen van w. Heijlke Henrick Sbruijnen hun moeder en aansterven zal na 
dood van Johan Jan Denen hun vader in huijs, hoff gelegen aent Slijven, ul de 
weg gaende naer de pastorije van Someren. 
 
R87,f.262,dd.13-8-1614: Geschil tussen Henrick Maes m&m Aleijt ter eenre en 
Marij wed Willem Frans Lemmens alias Schoep ter andere aangaande een rente van 
6 gld veronderpand staande in de goederen van Marij voornoemd. 
 
R87,f.262,dd.13-8-1614: Joost Willem Lomans heeft verkocht Neelke wed. Jan 
Hendrick Bruijnen ter tocht en haer knd. ter erfrecht een stuk teulland omtrent 
de Boom bij de Capelle. 
 
R87,f.262v,dd.15-8-1614: Jan Janssen m&m Jenneke dr Thonis Janssen, de voirs 
Jenneke bij testament dd.4-4-1600 in zijn plaats gesteld heeft verkocht Aert 
Jan Claessen een stuk land omtrent de Cruijsecker. 
 
R87,f.262v,dd.15-8-1614: Procuratie verleend aan Thomas Willem Thomas, zoon van 
Joostie Henrick Danielsdr wed Willem Thomas, door voorz Joostie verleend en 
gegeven om te mogen verkopen het part en deel dat zij binnen Someren en elders 
bezitten. 
Thomas Willem Thomas uit kracht van procuratie heeft verkocht Peter Daniel 
Henricks hun neve het 1/4 deel in huijs etc aen de Heijde. 
 
R87,f.263,dd.15-8-1614: Jan Jacob Janssen genaemd Corten heeft verkocht Henrick 
Gelden Henricks den Langhen de erfcopp van het versterf als verkoper in koop 
verkregen heeft tegen Frans Jan Willem Lomans 3-1-1611 en welke koop Frans Jan 
Loman met transport en opdracht verkregen heeft van Aert Andrie van Lijerop m&m 
Lijske dr Jan Goort van Duppen 20-2-1609. 
 
R87,f.263v,dd.8-9-1614: Testament van Peter Maes Tripsoen en Heijlegonde 
Bruijsten Woutersdr zijn tegenw huijsvrouw, beijde gesont, op de langstlevende. 
Voor Bruijsten hun soon een schepenbrief dd.20-11-1608; Maes zijn zoon van de 
eerste bedde verwekt bij Jenneke al het versterf van zijn moeder, Marij dr van 
de 1e bedde haer uijtsetsel en haer gerechtigheijd. Idem voor Thnis sijn soon. 
 
R87,f.264,dd.26-8-1614: Jan van Doren wnd tot Woensel bij Eijndhoven m&m 
Anthonia Moens heeft verkocht Jan Jan Deenen, garencooper een stuk teulland 
gelegen omtrent de Edelenborch. 
 
R87,f.264v,dd.6-6-1614: Borgemeesters Jan Marten Claes en Isbout Janssen van 
Breij, met consent van schepenen hebben verkocht Peter Thonis Gerarts, gewesen 
borgemeester, een hoeveelheid moer om te turven. 
 
R87,f.265v,dd.28-8-1614: Wouter Jansen Molder heeft verkocht Heer Rombaut 
Colebrant een erfcijns van 14 gld uit een huijs, hof etc aen't Slieven. 
 
R87,f.266,dd.13-9-1614: Verklaring door Jenneke dr Frans van Os, wed Frans Jan 
Lemmens dat haar moeder altijd trouw betaeld heeft aan Ambrosis Marcelis 
saliger een mud rogge en dat hij op sijn sieck bed gezegd heeft dat zijn 
kinderen aan Catharina moesten betalen. 
Goodt Daniel Sijmons, Catharina's vaderlijke oom heeft verklaard dat het een 



goede en deugdelijke rente is. 
 
R87,f.266,dd.25-9-1614: Catharina wed. Ambrosis Marcelis van de Seijlbergh en 
Willem Gerardt Scherders haer swaeger uit kracht van testament dd.14-2-1610 
hebben verkocht Jan Jacob Janssen den Corten een erfcijns van een malder rogge 
in een meerdere cijns van een mud rogge welke vercooper in coop verkrgen had 
tegen Jacob sone Frans Jan Lemmens alias Schoofs 
 
R87,f.266v,dd.[sept 1614]: Schepenacte dd.27-6-1607 nu te boek gesteld. Voor de 
gespannen vierschaar t.i.v. Jan Coolen wordt verklaard door Jan van Ayen, 63 
jr. te weten dat Dierck Horckmans en zijn nakomelingen, ook de voorz. requirant 
25 jaar en langer gedreven hebben over de erfenis van Eercke de Cock te weten 
over een beemd gelegen achter de Donck. Idem verklaart Ruth van Bree gehuwd met 
de dr. van Jan Cocx. Idem verklaart Henrick Claes Bakermans dat Henriske Cocx 
daar haar beesten liet lopen. 
 
R87,f.267v,dd.6-10-1614: Verkoop door Willem Gerardt Scherders van een erfcijns 
van 13 st. in het boekje afkomstig van zijn vader gaande uit onderpanden van de 
kopers aan Jan Frans Verschaut. 
Idem van een cijns van 26 st 2 penn aan Marten Aerd Martens. 
Idem van een cijns van 15 st aan Jan en Willem Lenarts, broeders. 
 
R87,f.268,dd.8-10-1614: Evardt Peters van Leveroy m&m Lijske daer grootvader 
aff was Bruijsten Thijs heeft verkocht Willem Aerts meijer tot Sterxsel onder 
d'Abdije van Averbode t.b.v. de kerk van Sterxsel een cijns van 4 gld 10 st uit 
huis, hof, aan de Heijde, groot 5 lopensaets. 
 
R87,f.268v,dd.22-10-1614: Joostie wed. Lenart Colen voor de tocht en Henrick 
Lenarts Colen en Dierck Lenart Everts m&m Merike knd. Joostie voorz. voor de 
erfelijkheijd hebben verkocht Henrick Frans Henricks hun neef ter tocht en 
Catarina zijn dochter verwekt bij Margriet Goort Damen voor de erfelijkheid een 
erfcijns van 6 gld. 
 
R87,f.269,dd.23-10-1614: Daniel Jan Sijmons mede hem sterk makende voor Elsbena 
zijn zuster, absent heeft verkocht Lambert Henrick Verhoeven een cijns van 4 
gld 10 st te betalen op St Sijmons en Judas Aposteldag. 
In marge: Elske Jan Sijomns heeft deze rente gelost en gekweten aan Crijn 
Lamberts Verhoeven dd.26-8-1642. 
 
R87,f.269v,dd.23-10-1614: Jacob Hans Alberts belooft te betalen Lambert Henrick 
Verhoeven zijn moederlijke oom 124 gld. 
 
R87,f.269v,dd.25-10-1614: Hendrick en Wouter Jacobs Coolen wnd tot Leende maken 
een akkord met de regeerders van Someren over een stuk plack of moers gelegen 
voor Huechten 
 
R87,f.270,dd.21-4-1614: Jan Lenart Maes hem sterk makende voor Bartolomeus 
Ariens zijn swager heeft verkocht Dierck Willem Chielen alle gerechtigheid in 
de goederen van Heijlke Smits hen bij testament dd.5-9-1585 nagelaten. 
 
R87,f.270,dd.3-11-1614: Jan Marcelis Wijnants van Liessel m&m Heijlke heeft 
verkocht Marcelis Henrick Sbruijnen een stuk teulland gelegen aent Schoet vrij 
van lasten behalve 7 vaten rog aan de rector van het H.Geestaltaar en 2 gld. 
aan Marij wed. Peter Claes Bakermans. 



 
R87,f.270,dd.3-11-1614: Jan Handricx wnd tot Hamond in de lande van Luijck 
verklaart ten volle betaald te zijn door Tielman Tielmans van de Waterlaet zijn 
neef ende zijn erfgenamen van alsulcke erfkoop als w. Tielman Tielman van de 
Waterlaet afgekocht had in de goederen van w. Tielman van de Berckven wijlen 
zijn huisvrouw grootvader, gelegen binnen dese parochie en tot Lierop. 
 
R87,f.270,d.3-11-1614: Marten Andries Willems van Eijnhouts heeft verkocht Jan 
en Thomas Frans Thomas, broeders een stuk teullant gelegen aent Haubroeck. 
 
R87,f.270v,d.3-11-1614: Scheiding en deling tussen Jan Andries Willem van Eijn-
houts, Marten Driessen zijn broer en Peter Wijnant Peters m&m Elisabeth, suster 
van Jan en Marten alle knd. en erfg. Andries Willem van Eijnhouts en Jenneke. 
Wederzijdse verkopen 
 
R87,f.272,dd.3-11-1614: Mr Jacob Michiels wnd tot Aerle heeft verkocht Jan 
Janssen Bakermans en Catharina wed Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch groot 30 
st en een malder rogge uit onderpanden vermeld in de originele brief dd. 27-2-
1569. Mr Jacob heeft de brief in koop verkregen van Aert Aert Sanders volgens 
brief dd.2-4-1601 en Aert Sanders voirs in koop van Ambrosis Marcelis van de 
Zeijlberch bij brief te Helmond 14-10-1595. 
Catharina wed Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch uit kracht van testament dd. 
14-2-1610 heeft verkocht Mr Jacob Michiels wnd tot Aerle een erfcijns van 4 gld 
uit onderpanden volgens brief dd.20-5-1569 welke cijns Ambrosis Marcelis en 
Catharina ten deel gevallen was tegen henne condividenten en verstorven van 
Elisabeth Jan Bakermans hun grootmoeder. 
 
R87,f.272,dd.4-11-1614: Dominus et magister Theodoricus Brants, presbiter, 
obiit die quarto novembris anno 1614 
 
R87,f.272v,dd.11-11-1614: Peter Jans Denen heeft verkocht Philips Ruth 
Coelensoen sijn swaeger wnd tot Leende een hofstat soe lant als groes gelegen 
aen d'Eijndeschoets, de verkoper eensdeels aangestorven van Jan Aert Denen en 
Jenneke zijn vader en moeder en de andere parten in koop verkregen tegen zijn 
broers en zusters. 
Philips Ruth Coolen heeft beloofd te betalen Christoffel Corstiaens den becker 
ten Bossche 6 gld en aan Henrick Michiels ten Bossche 3 gld. 
 
R87,f.273,dd.18-11-1614: Gielis Jan Wouters heeft verkocht Niclaes Daniel 
Sijmons een stuk land gelegen omtrent het Clotsven in de Commerstraet 
 
R87,f.273v,dd.26-11-1614: Adriaen Henricx van Asten en Aleijda sijn huijsvrouw 
met hem hebben verkocht Jan Dierck Geldensoen een stuk hooijlant ontrent de 
Verschelsen dijck. 
 
R87,f.273v,dd.27-11-1614: Jan Handrick Lanen wednr Elisabeth Thonis Thielens 
van de Berckven heeft overgedragen uit kracht van testament dd.24-7-1612 te 
Hamond aan Marcelis Ambrosis van de Zeijlberch zijn neef, m&m Marike dr. Jan 
Thielens van de Berckven al zijn gerechte deel in de goederen hem verstorven 
van Thonis Thielens van de Berckven zijn huisvrouwe vader. 
 
R87,f.274,dd.28-11-1614: Also regeerders van Someren zijn gekomen in grote 
schulden vanwege de langdurige oorlog en sware lasten van contributien so 
verzoeken zij Peter Aert Tonis Gerardts onser coster hen te helpen met 300 gld. 



tegen een losente. 
In marge: Nihil. 
 
R87,f.275,dd.6-10-1614: Peter Anthonis den coster met 2 schepenen presenteren 
Sander Marcelis van de Greeff, sieck te bedde, eertijds burgemeester geweest 
met Willem van Horrick om hem de achterstaende posten in het contributieboek te 
helpen ophalen. 
 
R87,f.275v,dd.14-10-1614: Testament van Sander Marcelis van de Greedd, sieck en 
Gudula dr Dierck Driessen op de langstlevende. Erfgenaam Peter sone van MArike 
hun dochter alle goederen. Legaten aan Jan hun religieuze zoon wnd tot 
Marienboom int Clooster in het land van Cleve 50 gld eens. Marike hun beider dr 
huijsvrouw Aert Claes Goorts 50 gld. 
 
R87,f.276v,dd.3-12-1614: Hendrick Ceel Tielens heeft verkocht Marcelis Ambrosis 
van de Zeijlberch een stuk hooijlant. 
In marge: deze acte en beide volgende zijn door partijen dood en teniet gedaan. 
 
R87,f.276v,dd.3-12-1614: Marcelis Ambrosis van de Zeijlberch heeft belooft te 
betalen Stijntje Peters wnd binnen Den Bosch een rente van 7 gld 
 
R87,f.277,dd.9-12-1614: Thonis Henricx tot Leende m&m Merike dr Jan Lamberrts 
heeft verkocht Thonis Jan Lamberts sijn swager zijn part en deel in een groes 
etc. 
 
R87,f.277v,dd.29-12-1614: Henrick Aert Wouters heeft verkocht Marcelis Aert 
Wouters zijn broer zijn part en deel in de hofstad gelegen aan de Speulheuvel 
behalve de peerboom en de berck welke de verkoper geschonken heeft aan Michiel 
Henricks, zijn zwager, zijns broeders huisvrouwen man. 
Marcelis Aert Wouters heeft belooft te betalen tbv Henrick Aert Wouters sijn 
broer alle lasten, pachten, commeren, chijnsen etc. 
 
R87,f.278,dd.29-12-1614: Grietje dr. Jan Bakermans wed. Willem Lenart Goossen 
heeft opgedragen alle goederen aan haar kinderen en erfg. te weten Jan Willem 
Lenarts, Willem [Willem] Lenarts, broer, Jan Wouter Joosten man geweest w. 
Lijske in naam van Jan zijn zoon bij Lijske verwekt, Marten Gielis Maes m&m 
Lijntie dr. van Grietje voor hemzelf en voor de knd. Peter Frans van Baerlo 
verwekt bij Lijntie voorz en Jan Peter Marcelis van de Greeff m&m Hillegonde 
dr. van Grietje voirs bij Cornelis Henrick Horckmans staende haar 2e huwelijk 
verwekt. De kinderen beloven Grietje te onderhouden. 
Scheiding en deling; Marten Gielis Maes tbv Catharina zijn 2e huisvrouw. 
In marge: Henrick sone w. Jan Willem Lenarts van Lieshout dd.20-1-1649. 
 
R87,f.281,dd.29-11-1614: Jan Jan Peters en Anna zijn zuster hebben opgedragen 
Thonis Dierck Willems van Aelst. 
Thonis Dierck Willems van Aelst heeft opgedragen Jan Peters van Eijndhoven 
 
R87,f.281v,dd.3-1-1615: Marcelis Henrick Sbruijnen heeft verkocht Henrick 
Gerarts van Beeck van een stuk teulland. 
 
R87,f.282,dd.8-1-1615: Henrick Peters van de Berge heeft verkocht Frans Dierck 
Claes Hanegreef, Nicolaas, sijn wett. broeder en Jan Jan Michiels m&m Magdale-
na, suster van voirs Frans en Niclaes, een cijns van 2 gld. volgens brieven van 
Helmond dd.26-1-1530, de verkoper aangestorven van Mr. Johan Frans 



Verdeijsseldonck zijn huisvrouwe vader. 
 
R87,f.282,dd.8-1-1615: Daniel Dierck Smolders m&m Ida heeft verkocht Berthout 
Gerardt Scherders zijn swager van een stuk teulland. 
 
R87,f.282v,dd.9-1-1615: Henrick Aert Wouters heeft verkocht Marcelis Henrick 
Sbruijnen zijn part en deel in een stuk land gelegen aan de Waterlaet voor 60 
gld. 
 
R87,f.283,dd.10-1-1615: Peter Jan Loyens alias Verhoeven heeft verkocht Michiel 
Anthonis Jans huijs, hofstat etc gelegen aen d'Eijnde Schoots aan de Boom welck 
de verkoper in koop verkregen had van Aert Claes Goorts 20-6-1611 
 
R87,f.283,dd.28-11-1614: Peter Anthonis Gerardts den coster heeft verkocht 
Wouter Jacobs Colen een stuk moerasgrond onder Huechten van 138 roeden voor een 
termijn van 35 jaar. 
 
R87,f.283v,dd.13-1-1615: Claes Goorts m&m Catharina en zij met hem hebben 
verkocht Jan Janssen van Dueren minimus een hutte met land en groes gelegen in 
de Clotstraet 
Jan Janssen van Dueren den jongen heeft verkocht Claes Goorts en Catharina Jan 
Genendr zijn hyuijsvrouw een lijfrente van 11 gld 
 
R87,f.284,dd.14-1-1615: Willem Gelden Henricks m&m Geertruijt, Peter Jacob 
Daniels m&m Peterke doen sij leefde, mede uit kracht van testament van hen 
beide en Peter Jacobs met Peter Andries Smits als momboirs van Jenneke en haar 
kinderen verwekt bij Henrick Joost Vroyen, alle knd. en erfg. Aert Lenaerts 
Hanegreef hebben verkocht Michiel Goorts van Duppen een stuk teulland gelegen 
omtrent de Kerck. 
 
R87,f.284v,dd.29-11-1614: Johan Hermans van Eijndhoven wnd binnen Antwerpen uit 
kracht van procuratie gegeven bij Elske Luenis Hendricx wed Anthonis Hendrick 
Keris dd.21-1-1604 heeft wett en erf overgedragen Henrick Thonis Peters van 
Otterdijck de helft van huijs, schuijr etc gelegen aen't Slijven in de 
Conincxstraet. 
 
R87,f.285,dd.22-1-1615: Uit kracht van testament dd.4-6-1614 van Hr. en Mr. 
Dierck Brants hebben verkocht Hr. en Mr. Johan Brants voor zz en mede uit 
kracht van procuratie voor Bonaventura, Peter, Maria, Geertruijt en Anneke alle 
wett. broers en zusters van Johan Brants voorz. voor notaris Mr. Johan Loyen en 
Mr. Willem Coolen, prb. en Jan Joosten en Hr. Johan voirs mede krachtens 
procuratie dd.30-11-1614 van Hr. en Mr. Mathijs Brants, prb. gegeven te 
Brussel, alle wett. knd. en erfg. Willem Jan Brants, met Hr. Willem Coolen als 
excecuteur van Hr. en Mr. Dierck Brants sal. vaderlijcke oom van Johan Brants 
aan Aert Peters Verschueren huijs, hof en hofstad. 
 
R87,f.285v,dd.1615: Nu te boek gesteld vanwege de dood van testateur. 
Testament van Servaes Laurens van Meijel, sieck, dd.25-1-1603. Legaat aan w. 
Heijn de mulders kinderen tot Meijel; idem aan Jacob van de Bosche kinderen; 
idem aan Henrick Faes kinderen en Ercke de mulder kinderen. Het rentien van 
Henske Deijnen vermaakt hij aan zijn moedersvrienden. Aan Merij Jan Mutsers 
wed. zijn bed en 25 gld voor de dienst an hem bewesen. 
 
R87,f.286v,dd.5-2-1615: Jan Janssen Verrijsingen wnd tot Uuden heeft vrkocht 



Dierck Jan Janssen zijn part en deel in een stuk teullant aen de tiend weg. 
 
R87,f.286v,dd.5-2-1615: Lambert Henrick Verhoeven heeft verkocht Berthout 
Gerardt Scherders een stuk hooijlant gelegen aen de Kerckedijck 
Berthout Gerardt Scherders heeft verkocht Lambert Henrick Verhoeven een cijns 
van 3 gld uit huijs etc gelegen aen d'Eijnde Schoots aan den Boom, uf Henrick 
Willems erfg, gecomen van Jan Happen. 
 
R87,f.287,dd.6-2-1615: Catharina wed. Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch heeft 
uit kracht van testament verkocht Lambert Henrick Verhoeven een erfcijns van 14 
vat rogge uit onderpanden aent Houbroeck volgens brief dd.1-2-1564 zoals in 
koop verkregen heeft Elisabeth Jan Bakermans wed. tegen Metke Thonis Gerardts 
wed. en de voorz. verkoper aangestorven is van Elisabeth haar grootmoeder. 
 
R87,f.287v,dd.7-2-1615: Cornelis Jan Hoeben wnd Nederweert heeft verkocht Jan 
Janssen ook wnd Nederweert een erfcijns van 6 gld uit onderpanden te Someren 
volgens brief dd.27-2-1571 welke cijns Henrick Antonis Gerarts in koop 
verkregen heeft tegen Jacob Daniels van oevelwegen 
 
R87,f.287v,dd.11-2-1615: Schepenen en burgemeesters van Someren bekennen 
schuldig te zijn Sijmon Aerts borger tot Weert 150 gld 
 
R87,f.288v,dd.12-2-1615: Marten Gielens wnd tot Nederweert m&m Maria dr Peter 
Cillen en deze met hem in naam en vanwege [NN] zijn zoon hebben verkocht Jan mr 
Jan Verdijsseldonck 6 verschillende constitutiebrieven van Someren elck 3 gld 
jaers welke brieven verkoper in koop verkregen had tegen Dierck Lamberts uit 
zijn onderpanden te Someren. 
 
R87,f.289,dd.17-2-1615: Johan Michiel Gijben heeft verkocht de kerkmeesters een 
erfcijns van 5 gld 10 st uit onderpanden aen't Schoot volgens brieven van 
dd.20-2-1598 zoals eertijds in koop verkregen heeft Jenneke wed. Deenen tegen 
Joost Willem Peters 
 
R87,f.289v,dd.27-2-1615: Hendrick Andries Jans Verheze heeft verkocht Jan 
Anthonis Vlemmincx beide wnd. tot Lierop een stuk groeslant in de Vlerckse 
Vloet, ul Jor. Gerardt van Eikjck, al Abraham Gerarts, uf de hoeff te Versel, 
af de Cleijne Aa. 
 
R87,f.289v,dd.27-2-1615: Gerart Willems wnd tot Dueren als medeerfgenaam van 
Servaes Laureijns van Meijel zijn neef heeft verkocht zijn medeerfgenamen van 
zijn deel. 
Thijs Thijssen wnd tot Asten heeft bekend schuldig te zijn Gerardt Willems wnd 
tot Dueren groot 29 gld 10 st. 
 
R87,f.290,dd.4-3-1615: Albert Goorts van Duppen heeft verkocht Jan Janssen van 
Dueren wnd tot Geldrop een vijver of staend waeter gelegen aent Slijven welcke 
vijver verkoper in koop verkregen had tegen Jan Janssen van Dueren, kopers wett 
vader dd.8-5-1580. 
 
R87,f.290,dd.10-3-1615: Dierck Willem Chielen heeft verkocht Marike dr Wouter 
van Buedel een cijns van 15 gld uit huijs, schuijr etc gelegen aen d'Eijnde 
Schoots daer een gemeijn wegh doorgaet. 
Idem een cijns van 15 gld uit een stuk land. 
 



R87,f.291,dd.18-3-1615: Jan Willem van Eckerbroeck krachtens procuratie van Hr. 
Gevart Jansen Bosmans zijn moederlijke oom wnd binnen 'sHertogenbosch voor 
schepenen Den Bosch dd.27-9-1609 heeft verkocht Goordt Philips van Helmond en 
Cornelis Willem Hurckmans, provisors der H.Geest van een erfcijns van 74 st. 
uit onderpanden gelegen aen de hoeve op Vlercken volgens brief dd. 22-2-1535 
welke cijns Hr. Gerard Bosmans in koop verkregen heeft tegen Marcelis Thijs van 
de Eijnde nat. zoon verwekt bij Marike Jan Heenen die bij testament 
dd.19-5-1585 alles haar nat. zoon heeft nagelaten, waarbij de helft van de 
voorn cijns en waarna Maes van Hove die er de andere helft had, deze helft 
heeft overgedragen bij brief dd.21-5-1586 aan Marcelis Thijssen en deze heeft 
verkocht Hr. Gerard Bosmans volgens brief van Den Bosch dd.8-10-1607 
 
R87,f.292,dd.14-7-1614: Jan Jans van Berckell en Peter Wijnant Peters als 
peelmeesters hebben verkocht Peter Jacobs, Jan Lucas en Joost Luijten, alle wnd 
tot Budell een hoecxken moers gelegen aen de Meulenhorst voor 40 jaar. 
 
R87,f.292v,dd.20-3-1615: Jan Joost Jacobs van Lierop m&m Heijlke dr. Henrick 
Peters van de Berckven heeft verkocht Jan Thonis Vlemmincx wnd tot Lierop een 
cijns van 3 gld 3½ st uit onderpanden volgens brief dd.3-2-1576 en welke cijns 
Heijlke aangekomen is krachtens testament van Heijlke Peter van de Berckven 
haar vaderlijke moeie en voorz Heijlke aangekomen is van Dirckske Dirck Thonis 
Gerarts en deze had hem in koop tegen Sijmon Dirck Sijmons. 
 
R87,f.292v,dd.20-3-1615: Jan mr Johan Verdeijsseldonck heeft verkocht Jan Tonis 
Vlemincx de helft van een hooijbeemd gelegen achter de Vlerckse Hoeve voor de 
tijd van 4 jaar 
 
R87,f.292v,dd.23-3-1615: Verkoop krachtens testament dd.28-3-1614 door Grietje 
dr. Thonis Sijmons wed. Henrick Frans Deenen aan Jan Janmssen van Berkell van 
een heijtvelt met vijver gelegen aen d'Eijndeschoots welk heivelt w de man van 
verkoper in koop verkregen had tegen Dirck Willem Lomans en Jan zijn broer bij 
brief dd.28-11-1613. 
 
R87,f.293,dd.23-3-1615: Gerwijs Rutten wnd tot Leeuwen onder d'ambte van der 
stede Thiell gelegen, m&m Catharina dr Jan Jan van Rijssingen heeft verkocht 
Dierck Jan Jacobs zijn deel in een stuk teullant. 
 
R87,f.293,dd.23-3-1615: Johan Thonis Vlemincx heeft verkocht Henrick Thonis 
Vlemincx zijn broer van de 2e bedde beide wnd. tot Lierop een stuck hoijlant in 
de Vlerckse Vloet welk stuk verkoper in koop verkregen heeft tegen Jacob 
Reijnder Jacobs dd.14-1-1614. 
 
R87,f.293v,dd.28-3-1615: Henrick Thonis Peters van Otterdijk heeft verkocht 
Marcelis Henrick SBruijnen een stuk hooiland gelegen in de Wansdonck. 
 
R87,f.293v,dd.28-3-1615: Thonis Dierck Willems van Aelst heeft verkocht Frans 
Janssen van Ayen een stuk land en groes gelegen in de Hoelstraet zoals verkoper 
in koop verkregen heeft van Jan Janssen en Anneke zijn zuster blijkens brieven 
dd.29-11-1614. 
 
R87,f.294,dd.1-4-1615: Willem Gerardt Scherders heeft verkocht Jan Janssen en 
Thonis Dierck Willems van Aelst een cijns van 13 st gaande uit kopers onder-
panden. 
 



R87,los tussen 293 en 294: een reeks betalingen uit 1693, 1694 t/m 1697 
 
R87,f.294v,dd.1-4-1615: Aert Peters Verschueren heeft verkocht Aert Jan 
Claessen een huijs, hof etc. gelegen aan d'Eindeschoots. 
 
R87,f.294v,dd.15-4-1615: Niclaes Marten Peter Verwijnen heeft verkocht Aert 
Gelden Verboischot een huijs, hoff etc gelegen aen't Eckerbroeck twelck 
verkoper in koop verkregen heeft tegen Peter Jan Aerts Denen c.s. dd.15-3-1613 
 
R87,f.295,dd.15-4-1615: Johan Peter Vosch heeft verkocht Lambert Henrick 
Verhoeven een stuk teullant gelegen aen d'Eijnde Schoots aen de MUelenberch 
 
R87,f.295v,dd.16-4-1615: Jan Janssen genaemt Fris en Thonis Dierck Willems van 
Aelst hebben verkocht Lambert Henrick Verhoeven een stuk beemd gelegen int 
Rompsel 
 
R87,f.295v,dd.23-4-1615: Ratificering van de koop gedaan door Thonis Jan 
Lamberts 9-12-1614 van Thonis Henricx van Vechel wnd tot Leende m&m Marike 
zuster vam Thonis Janssen door Marike voorz omdat Thonis Henricx onlangs is 
komen te overlijden. 
 
R87,f.296,dd.28-4-1615: Berthout Gerardt Scherders heeft vernaderd de koop door 
Cornelis Willem Horckmans van Willem Gerardts zijn broer, en Daniel Diercx zijn 
zwager met de medeerfgenamen. 
 
R87,f.296,dd.30-4-1615: Jan Jan Reijnders m&m Margriet renuntieert van de 
verkoop welke door Hr Gevart Bosmans, pbr binnen Den Bosch vernaderd was dd.15-
2-1607 
 
R87,f.296v,dd.4-5-1615: Jhr. Willem van Kessel heeft verkocht Cornelis Willem 
Hurckmmans alle grondcijnsen die koper in het chijnsboek van verkoper was 
geldende voor zijn part en voor hert deel van Dirckske Horckmans zijn moeder 
alsook uit de goederen van Jan Gerardt Deenen vanwege zijn huisvrouw saliger. 
 
R87,f.296v,dd.4-5-1615: Also Jan Aert Wouters heeft verkocht 2-1-1613 Marcelis 
Aerts zijn broer zekere erfenis so heeft Marcelis belooft te betalen 177 gld. 
Zijn maken accord dat so hij niet op tijd zou betaald Henrick of Jan zijn 
broers de erfenis mogen verkopen. 
 
R87,f.297,dd.7-5-1615: Scheiding en deling tussen de knd en erfg Willem 
Marcelis van Bussel en Hilleke Diercx Verdiesdoncq. Hilleke voirs gaat af haer 
tochtrecht. Marcels Willems van Bussel voor 1/3 part; Aert Jan Claes voor 1/3; 
Mathijs Willem Peters m&m Maria. 
Diverse onderlinge verkopen. 
 
R87,f.299,dd.6-5-1615: Jan Hendrick van Bakel m&m Catharina heeft verkocht Jan 
Thomas Melis tot Lierop een erfpacht van een mud rogge uit onderpannden volgens 
brief dd.22-9-1490. 
 
R87,f.299,dd.11-5-1615: Willem Aert Vrancken bekent voldaan te zijn van w. 
Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch van alsulck huijs etc aan d'Eijndeschoots 
volgens brieven te Helmond waarvan Ambrosis nog 50 gld schuldig was. 
 
R87,f.299v,dd.11-5-1615: Frans Jan Janssen van Aijen, Peter zijn broer, 



Laureijns Dierck Hermans m&m Heijlke, Adriaen Willem Aert m&m Anna, Dielis 
Isbout Janssen m&m Jenneke, ale wett. knd. en erfg. Jan Janssen van Aijen 
verwekt bij w Jenneke Goorts hebben belooft te betalen Jan van Aijen hun vader 
levenslang onderhoud. 
Onderlinge verkopen. 
 
R87,f.300v,dd.11-5-1615: Heijlke wed. Lenart Willem Chielen, afgaand haar 
tochtrecht geass met Dierick Willem Chielen en Jan Jan van Berckel haer 
momboirs en met Willem Lenart Chielen, haar soon en Anneke onm. dr. voor het 
erfrecht hebben verkocht Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck en Johan Peter Svroyen 
alle goederen, gronden en erven omdat dit beter zou zijn tbv de weduwe en 
Anneke de onm. dochter. 
 
R87,f.301,dd.11-5-1615: Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck heeft verkocht Hr. 
Rombout Colebrant, prelaat van Postel een stuk teulland. 
 
R87,f.301v,dd.12-5-1615: Testament van Aert Cornelis de Valckenaer, sieck en 
Anneke Willems van Eckerbroeck op de langstlevende. 
In marge: Dit testament is wederroepen op 5-1-1620 en hebben deselven dach een 
ander testament gemaakt daerinne de genoemde Aert Cornelis overleden is. 
 
R87,f.302,dd.13-5-1615: Also Jan Aert Wouters heeft verkocht 2-1-1613 Marcelis 
Aerts zijn broer zekere erfenis so is op 4-5-1615 een accord gemaakt wegens het 
niet nakomen van een betalingsbelofte van Marcelis voiscr van 177 gld. Jan 
heeft nu verkocht zijn helft aan Niclaes Martens Verwijnen 
Niclaes Martens Verwijnen heeft opnieuw verkocht Marcelis Aert Wouters 
 
R87,f.303,dd.14-5-1615: Marcelis Ambrosis van de Zeijlbergh en Jan Jans Denen 
sijn swager hebben vernaderd alsulcke eijckeboomen als Michiel Thonis Janssen 
in koop verkregen had van Catharina wed Ambrosis Marcelis van de Zeijlbergh, 
hun moeder. 
 
R87,f.303,dd.16-5-1615: Ratificatie door Hanrick Thomas Melis van alsulcke 
scheiding en deling als voirs Hanrick is aangegaen met Donaet Wouter Wevers 
saliger van de goederen etc van w. Lijntie Gijb Gerartsdr, nicht van Donaet 
Wouters bij huw voorw en testament hem achtergelaten en waaervan de vois 
Hanrick van Jenneke Pauwels Rouffen de moeder van sijn huijsvrouw de andere 
helft is aangekomen zoals haer bij testament van Peter van de Goer haer man 
gemaekt was welke Peter van de Goer man geweest was van de voirs Lijntie Gijb 
Gerarts. 
 
R87,f.303v,dd.16-5-1615: Hernieuwde scheiding en deling tussen Thonis Donaet 
Wouters, Jan sijn broer, Lijeven Henrick Janssen m&m Marike, Jan Joost Goorts 
m&m Willemke, Henrick Jan Lamberts m&m Heijlke en Anneke henne suster, knd en 
erfg. Donaet Wouters Gieliske Willems van de Voirt. 
 
R87,f.304v,dd.19-5-1615: Goossen Willem Sanders m&m Joostke Henrick Lijben 
heeft verkocht Hr. Rombout Colebrant een obligatie van 200 gld in een meerdere 
van 400 gld voor schepenen van Lierop dd.30-9-1613. 
 
R87,f.304v,dd.19-5-1615: Peter Andries Smits heeft verkocht Hr. Rombout 
Colebrant een stuk teulland gelegen omtrent Eckerbroeck. 
 
R87,f.305,dd.19-5-1615: Hr. Frans Handricx van de Berckven, pbr en Jan Joosten 



m&m Heijlke suster van Frans hebben verkocht Anthonis Peters den Smit een stuk 
land gelegen omtrent de Resp. 
 
R87,f.305,dd.19-5-1615: Jan Joosten van Lijerop m&m Heijlke heeft verkocht 
Hanrick Jan Aerts een stuk land gelegen omtrent de Resp. 
 
R87,f.305v,dd.20-5-1615: Frans Jansen van Ayen heeft belooft te betalen Peter 
Lamberts met de erfg. Servaes Laureijns van Meijel 50 gld brabants. 
 
R87,f.305v,dd.20-5-1615: Gerardt Willems wnd tot Dueren m&m Henriske heeft 
verkocht Peter Lamberts wnd tot Asten met de medeeerfgenamen van Servaes van 
Meijel zijn part en deel. 
 
R87,f.306,dd.27-5-1615: Johan Marten Wouters heeft verkocht Thonis Donaet 
Wouters zijn neef, zijn part en deel in huijs, hof etc gelegen in de Dorps-
traet. 
 
R87,f.306v,dd.27-5-1615: Marten Willem Sanders en Gielis Marten Claes als 
curatoren van Anneke dr Lenart Willem Chielen hebben vernaderd alsulck part en 
deel als Willem Gerardt Scherders met Willem Lenart Chielen in koop verkegen 
hadden tegen Jan Lenart Chielen. 
 
R87,f.306v,dd.29-5-1615: Reijnder Henricx op't Sant heeft in borgtocht 
getransporteert Hr. Rombout Colebrant t.b.v. Thonis Jan Wilms zijn swager de 
pacht van de hoeve de Cleijn Eckerbroeck in de Santstraet. 
Johan Dierck Houben heeft alsvoer tbv sijn swager opgedragen Hr. Rombout 
Colebrant een stuk lant in de voirsc hoeve. 
 
R87,f.307v,dd.3-6-1615: Johan Michiel Gijben heeft verkocht Jan Jan Joosten de 
oude een erfcijns van 9 car.gld uit een stuk teulant gelegen omtrent de kerck. 
 
R87,f.308,dd.29-5-1615: Jan Jan Bakermans wnd ten Boomen tot Lijerop heeft 
wegens gebrek van betaling van achterstallige pachten een schepenconstitutie-
brief laten zien van een chijns van 9 gld uit onderpanden tot Someren diewelcke 
hij nu als onderpand wil effectueren, welcke chijns Jans vader in coop 
verkregen heeft tegen Daniel Jan Sijmons die zich fort en sterk gemaakt heeft 
voor Elske zijn zuster 19-9-1590 en Jan is toegedeeld tegen zijn broers en 
zusters. 
 
R87,f.308v,dd.21-8-1612: Bestuurders en notabelen van Someren en Lijerop samen 
met die van Nederweert bekijken de grenzen tussen gnoemde plaatsen en Meijell. 
Jan van Aelst de schout getuigt. 
In marge: Nu eerst te boek gesteld. 
 
R87,f.309,dd.7-1-1609: Adriaen en Handrick mr Sebastiaens, broeders hebben 
vernadert een chijns van 6 gld en 5 st als sij jaeren waeren geldende uijt 
hunne gooederen aen Anthonis Henrick Canters wnd tot Asten welke rente Thonis 
in koop verkregen had van Daniel Henricx en Aert Meeus Janssen wnd tot Mierlo. 
Thonis heeft de naederschap geaccepteert 
In marge: Dit is oock nu eerst te boek gesteld. 
 
R87,f.309,dd.12-6-1615: Aert Laureijs Thijs m&m Jenneke heeft verkocht Willem 
Willem Lenarts een stuk teullant gelegen in de Santstraet genaemt den Soesac-
ker, los en vrij uitgenomen 3 gld aen Michiel Sververs tot Weert. 



 
R87,f.309,dd.19-6-1615: Jan Jacops genaempt Corten heeft verkocht Huijbert mr 
Jan Verdijsseldonck een stuk hooijbeemd gelegen aen de Respe. 
 
R87,f.309,dd.19-6-1615: Johan Janssen van Berkel en Peter Wijnand Peters, 
peelmeesters hebben verkocht meester Jan Janssen Singijn en Goordt Lemmens 
beijde wnd tot Budell 27 roeden moers voer Huechten aan de Muelenhorst omtrent 
de Valckenhut gelegen voor de termijn van 30 jaar zonder de grond. 
 
R87,f.309v,dd.29-6-1615: Frans Mathijs Diercx m&m Marike heeft verkocht Claes 
Marten Peter Verwijnen van een erfcijns van 3 gld uit onderpanden gelegen aent 
Eckerbroeck volgens brief dd.23-12-1573, welcke chijns de verkoper is verstor-
ven na dood van Dierck Aert Smits des verkopers huijsvrouwe eerste behout man 
en de voirs Dierck in coop verkregen heeft tegen Hanrick Jan Truijen. 
 
R87,f.310,dd.30-6-1615: Renuntiatie door Marij dr. Joost Coolen met Jan Willem 
Lomans en Joost broeder, haer neven als toesienders op seecker contract met de 
knd. en erfg. Dirck Claes Hanegraeffs m.n. Claes, Frans en Jan Michiels m&m 
Helena, op een koop als de momboiren verkocht hadden aan Claes Lenart Hane-
graaef erfgenamen in huijs etc. aan d'Eijndeschoots dd.1-2-1562. 
 
R87,f.310,dd.16-7-1615: Catarina wed. Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch heeft 
krachtens testament dd.14-2-1610 verkocht Jan Jan Coolen een stuk teulland 
omtrent de Groenstraet. 
Johan Jan Coolen heeft verkocht Catarina voirs een beemd aan d'Eijndeschoots 
genaemt de Hijnsenbergen. 
 
R87,f.311,dd.16-7-1615: Catarina wed. Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch heeft 
gemaakt een contract of accoort met haar kinderen en erfgenamen. 
Catharina zal behouden alle renthen of pachten van geld of rogge tot Someren, 
Asten of elders; item een huijske etc in de Dorpstraet. 
Lijske haer religieuze dochter tot Omell zal uit de renten van haar moeder 
zoveel krijgen als haar moeder wil disponeren. 
Elk kind zal bovendien ende ook de mommboirs van de onm.knd. oock zeven pond 
boter leveren, de een in Mei een ander in de herfst etc. 
De kinderen hebben beloofd bovenstaand contract na te komen, m.n. Jan en 
Marcelis Bruijsten Marcelis van de Zeijlberch, Willem Gerardt Scherders m&m 
Judith, Jan Jans Denen, garencoper de jonghe m&m Hillegonde, Marcelis Willems 
van Bussel m&m Catharina, Thonis Jan Bakermans met Gielis Marten Claes als 
curators en momboiren van Anneke, Willemke en Jan, alle wett. knd. en erfg. 
Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch en Catharina hun tegenwordige moeder en bij 
Ambrosis Marcelis geprocreeerd. 
 
R87,f.313,dd.2-11-1615: Scheiding en deling tussen de knd en erfg w Ambrosis 
Marcelis van de Zeijlberch en Catarina voirs. 
 
R87,f.315v,dd.10-11-1615: Johan Jan Deenen garencooper verklaart te hebben 
terug ontvangen van Steven Alberts de som van 100 gld 9 st zoals geleend 
staande het huwelijk van Steven Alberts en Jenneke Jan van Diepenbeeck saliger. 
 
R87,f.315v,dd.12-11-1615: Compareerde Dierick Jan Jacobs, gerechtelijk gedaagd 
tiv Jan Marten Claes, oud burgemeester en verklaarde dat hij er bij geweest was 
dat voorz Jan Martens 200 gld heeft opgenomen op zijn onderpanden tbv de schuld 
van het dorp bij mr. Aerdt van Hees, secr. der stad Den Bosch. 



 
R87,f.316,dd.22-7-1615: Johan Willem Joost Lomans heeft verkocht Jan Jan 
Deenen, garencooper een cijns van 3 gld 3 1/2 st uiit huijs, schuijr etc 
gelegen aen d'Eijndeschoots aan de Boom, vrij behalve 6 gld jaerl aan Jan 
Corstiaens wnd tot Son. 
 
R87,f.316,dd.23-7-1615: Overdracht door Willem Gijsberts den Busmakere als man 
van Jenneke dr Niclaes Deenen, wed Jan Peter Jan Rutten voor de tocht in een 
helfft van een akker gelegen ontrent de Hage en nog voor de helfft van een stuk 
teullant gelegen aent Slijven aan Thomas Jan Aerts van Helmond als titor en 
momboir over Marike en Catharina onm.drs Jenneke en Jan Peters voorn gelijck in 
schepenbrieven van 'sHertogenbosch dd.16-12-1605 gemeld. 
Soe is de voirs Thomas Jan Aerts van Helmond gecompareerd voor de onmondigen en 
voor hemselve vanwege Catharina zijn huijsvrouw dr Claes Denen voirs voor de 
andere andere helft en heeft verkocht Johan van Doren wnd tot Woensel in de 
naam van en tbv Marike Moens wed Jheronimus de Cort wegens de gelofte staende 
huwelijk aan de voirs Jheronimus borger te Den Bosch dd.16-12-1605 gemaakt een 
stuk teullant gelegen tegen de Hage. 
 
R87,f.316v,dd.23-7-1615: Johan van Doren met procuratie van Marike Moens heeft 
verkocht Thomas Jan Aerts van Helmond en Willem Gijsberts den Busmakere 
 
R87,f.317,dd.4-8-1615: Dierick Willem Chielen heeft verkocht Herman Jan 
Luijten, borger der stad Weert tbv het convent van OLV Wiengart binnen Weert 
een erfcijns van 50 gld ujt huijs, schuijr etc met 17 lopensaets gelegen aen 
d'Eijndeschoots aan de Vlasmeir. 
 
R87,f.317v,dd.4-8-1615: Knd en erfg w Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch en 
Catarina met de momboirs van de onmondigen hebben verkocht Thomas Jan Aerts van 
Helmond een stuk beemd gelegen aent Slijven int Muijsbroeck. 
 
R87,f.318,dd.[4-8-1615]: Testament dd.3-8-1605 door Jenneke dr. Willem Sbruij-
nen, ziek. met Gerard Ardt Scherders haar geboren momboir. Marike en Henrick 
haar nat. kinderen zullen hebben alle achtergelaten goederen. Haer naeste 
maghen en vrinden elck 10 st. De armen een malder rogge. 
Dit testament is ten begeere van testatrice door schepenen ierst hier te 
prothocolle gebracht. 
 
R87,f.319,dd.7-8-1615: Reijnder Handricx op 'tSant heeft bekend schuldig te 
zijn Sijmon Thonis Sijmons de som van 40 gld 7½ st. 
 
R87,f.319,dd.10-8-1615: Corstiaen Gelis van Roy wnd tot Nederweert heeft 
verkocht Handrick Jan Aerts een chijns van 5 gld 10 st, welke chijns de voirs 
Corstiaen heffende was uit onderpanden binnen Someren volgens brief dd.10-5-
1565. 
 
R87,f.319,dd.10-8-1615: Thonis Jan Thonis alias Cruijs m&m Margriet heeft 
verkocht Willem Gerart Aert Scherders een lopensaets groeslant gelegen aen't 
Schoot ontrent de Wielput. 
 
R87,f.319v,dd.10-8-1615: Willem Gerart Aert Scherders m&m Judick heeft verkocht 
Jan Jan Denen, garencooper, de jonghe zijn aenpart en deel in huijs etc gelegen 
aent Schoot. 
 



R87,f.320,dd.16-8-1615: Frans Mathijs Diercx m&m Marike heeft verkocht Johan 
Pieter Vroyen en Jan Michiel Gijben, fabrijcken der Kercke van someren tbv de 
kerk een chijns van 2 gld 10 st uit huijs, hoff etc gelegen aent Schoot ontrent 
de Vlasmeer. 
 
R87,f.320,dd.14-8-1615: Testament van Thonis Peter den Smit en Lijske Peter 
Ceel Heesmans in 2e houwelijk, bijde gesont, op de langstlevende. 
Thonis, testateurs voorsone bij Peterke dr Handrick Claes Bakermans verweckt 
sijn moeders goederen vooruijt en Lijke testatrices voordochter bij Reijnder 
Jan Reijnders verwekt haer vvaders goed vooruijt. De voor- en nakinderen sullen 
hooft voor hooft delen. 
 
R87,f.321v,dd.16-8-1615: Zoen tussen Ambrosis Goordt Tielmans, Thoniske Dierck 
Driessendr zijn huisvrouw, Cornelis Jan Bakermans, Ambrosis Lenart Bruijstens, 
Goessen Peter Houben, vader en moeder en vrinden en nagebueren van Daniel 
Ambrosius Goorts de aflijvige ter eenre sijde en Jan Peter Voss, oom, Andries 
Jan Smits, Goossen Willem Sanders, Peter Anthonis Gerarts met Thonis Mathijs-
sen, vrinden en nagebueren van Jan Peter Fabers van Nederweert, delinquant ter 
andere sijde. 
 
R87,f.322,dd.19-8-1615: Verklaring door Peter Gelis Smolders en Hanrick Alberts 
Goorts van Duppen als nageburen dat Peter Joost Fransen van Roy en Heijlke 
Joost Thonis, beide ziek van de pest wesende haer dagelijkse en erf. goederen 
daer sij macht over hebben na laten aan de H.Geest. 
 
R87,f.322,dd.31-8-1615: Ratificatie van de zoen vanwege de doodslag Daniel 
Ambrosius Goorts door bovengenoemde partijen terzake van het delict gepleegd 5 
juli. 
 
R87,f.322,dd.31-8-1615: Peter Dierck Kijevits heeft overgeleverd in handen van 
Ambrosius Goordt Tielmans het roijr waarmee Jan Fabers, ruijterman, de zoon van 
Ambrosius Goort Tielmans doorschoten had welk roer de knecht afgenomen was die 
bij Jan Faber was. 
 
R87,f.322v,dd.20-8-1615: Thonis Claes Simons heeft verkocht Frans Mr. Jan 
Verdeijsseldonck een erfijns van 3 gld 10 st uit huijs, hoff etc gelegen in de 
Dorpstraat. 
 
R87,f.322v,dd.25-8-1615: Michiel Goorts van Duppen heeft verkocht Heer Rombout 
Colebrant tot behoef van het Godshuis een stuk teulland gelegen omtrent de 
Wintmeulen. 
 
R87,f.323,dd.2-9-1615: Michiel Willem Jan Philips m&m Mechtelt wed. Handrick 
Willems van Horrick heeft verkocht Cornelis Willem Horckmans een erfcijns van 6 
gld 5 st uit huijs, schuijr etc gelegen aent Schoot aan de Opstal en hebben 
beloofd weerschap op de goederen van de onm.knd. van Mechtelt voorz verwekt bij 
Handrick Willems vermits het voorz. huis met de voorz. penningen is betaald aan 
Goordt Coolen erfg. te Nuenen. 
Idem een erfcijns van 27 vaten rogge welke Handrick Willems in coop verkregen 
had tegen de H.Geestmeesters uit kracht van octrooi van Hr. Gisbertus Mazius, 
bischop van Den Bosch en met consent van Hr. en Mr. Gerardt Jacobs landdeken en 
pastoir tot Someren met brief van 16-6-1610. 
 
R87,f.324,dd.26-8-1615: Thomas Jan Aerts van Helmont doet de eed als stadhouder 



van de schouthet van Peelant 
In marge: Is vertrokken uit Someren mei 1626 
 
R87,f.324,dd.2-9-1615: Verklaring door Goyaert Philips van Helmond, 48 jr. 
t.i.v. Susanna wed. Henrick Hermans, dat hij als schepen getuige is geweest bij 
een accoord tussen Andries Verschueren met Heijlke Hanegreefs sijn huijsvrouw 
en met hen Peter Juexkens en Peter Lijsen alle wnd tot Asten ter eenre en 
Susanna wed. Handrick Hermans met haar kinderen en met haar Hr. en Mr. Gerardt 
Jacobs, pastoor en Mr. Jan Verdeijsseldonck ter andere over de goederen 
toebehoort hebbende Daniel Hanegreeff, Heijlke's vader bij welk verdrag Heijlke 
hebben zoude een beemd onder Someren omtrent de Weijer. 
 
R87,f.324v,dd.2-9-1615: Idem van Lijske Joost Ceelen van Busseldr huijsvrouw 
Dierck Andries Verheijenbraecke, 46 jr t.i.v. Susanna wed. Henrick Hermans. 
 
R87,f.324v,dd.4-9-1615: Testament dd.18-10-1608 van Donaet Wouter Wevers en 
Gieliske Willems vande Voirt, beide gezond. Op de langstlevende. Aan Anneke hun 
jongste dochter een rente van 3 1/2 gld uit de goederen aan de Opstal dat Jan 
Joosten alias de Wit toe placht te behoren voor haar getrouwe dienst. Dit 
testament is nu te boek gesteld. 
 
R87,f.325v,dd.2-9-1615: Corstiaen Diercs en Thpmas Wagemans m&m Jenneke, mede 
uitkracht van procuratie hem gegeven door Peter Joost Henricx m&m Maria dd. 29-
8-1615 hebben verkocht Jan Aert Willems een rente van 3 gld in een meerdere 
cijns van 6 gld volgens broeven dd.....15... 
 
R87,f.325v,dd.3-9-1615: Dierck Goort Scoemekers heeft verkocht Jan Goort 
Scoemekers sijn broer van de 2e bedde een stuk erfenis gelegen aen d'Eijnde-
schoots in de Heijcampen. 
 
R87,f.325v,dd.5-9-1615: Testament van Willem Jan Philips van Helmond en Jenneke 
dr. Peter 'sHaesen, beide gesont op de langstlevende. Goederen o.a. sekere 
clamp of mudde rogge tienden te Deurne. 
 
R87,f.327,dd.6-9-1615: Testament van Frenske dr Frans Gerarts, gesont. Aan de 
kerk van Someren een stuk teullant gelegen ontrent de Williskenswech voor een 
eeuwigdurend jaargetijde voor haarzelf, voor haar vader en haar moeder, welk 
stuk land haar aangekomen is van Luijtje wed Frans van Helmond die het had in 
tocht en in koop verkregen tegen Dierck Dries Cuijpers 2-7-1580. Na dood van 
haar moeder zal het vererven op haar halve zusters scilicet Marike, Gertruijt 
en Marike. 
 
R87,f.327v,dd.17-9-1615: Testament van Geertruijt dr Matheus Conincx. Aan 
Matheus Dierck Willem Ghielen haer neve vier lopensaets land tot sijnder 
studeringe tot 24 jaere toe, daernakomen zij weer aan de gerechte erfgenamen. 
Aen Luijtje haer moeder haer 1/3 portie ter tocht. Aen Franske haer suster van 
de naerbedde haer woning sijnde de 1/3 portie in de huijsinghe. 
 
R87,f.328,dd.17-9-1615: Willem Gerardt Aert Scherders heeft verkocht Jan sone 
Gerardt Scherders sijn broer een stuk teullant gelegen ontrent de Cruijsecker. 
 
R87,f.328v,dd.17-9-1615: Willem Gerardt Scherders heeft verkocht Daniel Dierck 
Smolders een stuk hoijlant gelegen aen d'Eijndeschoots genaemt den Gruijt-
beempt. 



 
R87,f.328v,dd.16-9-1615: Ruth Chillen m&m Anna, van Nederweert heeft vernadert 
alsulcke rentebrieven als Jan Janssen Verdijsseldonck in koo verkregen had van 
Marten Gielens, Ruth's swager, welke brieven geldende waren uit goederen en 
erfg. Dierck Scusters in de Hoelstraet gelegen. 
 
R87,f.329,dd.19-9-1615: Testament van Claes Dierck Peters en Ida dr Mathijs 
Meijers, geb Weert, beide gesont, op de langstlevende. Zij vermaken aan de knd 
van Iecke bij Dierck Jan Reijnen in 1e huwelijk verwekt. 
 
R87,f.330,dd.[16-9-1615]: Scheiding en deling dd.29-12-1604 tussen Dierck 
Andries Jans Verheijenbraecke, Sebastiaen, broer, Jan Marten Claes m&m 
Willemke, Jan Lamberts van Eckerbroeck m&m Dingna en Marike dr Andries Janssen 
met Joost Willem Lomans, momboir, alle knd en erfg Andries Jan Verheijenbraken 
en Margriet Mathjs Scoenmeters. 
Deze scheiding is hier eerst bu geprotocolleed 
 
R87,f.330,dd.16-9-1615: Jan Lamberts van Eckerbroeck m&m Dingna en Marike heeft 
verkocht Dierck Andries Jans Verheijenbraecke en Jan Marten Claes sijn swagers 
sijn kijntsgedeelte. 
 
R87,f.333,dd.16-9-1615: Testament van Marike dr w Wouter Janssen van Budell 
geass met Peter Thonis Gerarts, momboir, gesont. Aan het Catharina altaar een 
cijns van 2 gld staande in onderpanden Hendrick Joost Vroijen volgens brief 
dd.25-2-1584. Aan Marcelis Gelis van Biussel haer neve 30 gld jaerl tot 24 jaer 
om daer op te studeren en mocht hij priester worden daarvan iedere dag voor 
haar een mis te lezen. 
In marge: Herroepen in 1625 
 
R87,f.335,dd.30-9-1615: Willem Gerardt Scherders heeft belofft te betalen 
Thonis Jan Bakermans en Gielis Marten Claes als momboirs van Willemke en Jan 
onm.knd. Ambrosis Marcelis van de Zeijlberch en Catharina 11 gld vanwege een 
koije die hij tot zich genomen heeft. 
Idem Marcelis Willems van Bussel heeft bekent schuldig te zijn de voorn 
kinderen 15 gld. 
 
R87,f.335,dd.6-10-1615: Dierck Jan van Eckerbroeck heeft verkocht Jan zijn 
broer zijn part en kintsgedeelte in huijs etc gelegen in de Veltenisecker. 
 
R87,f.335v,dd.7-10-1615: Lenart Dirck Peters van Someren wonend tot Uijtrecht 
heeft verkocht Peter Anthonis Gerardts de Coster het 1/3 deel in een erfcijns 
van 6 gld. uit onderpanden aan de heijde eertijds toebehoort hebbende Jan Joost 
Horckmans volgens brief dd.??. 
In marge: Deze rente hebben de knd. en erfg. Peter Marcelis van de Greef 
vernadert dd.26-2-1616, f.350v. 
 
R87,f.336,dd.10-10-1615: Frans Dierck Claes Hanegreef, Claes sijn broeder, Jan 
Jan Michiels m&m Magdalena, alle knd. en erfg. Dierck Claes Hanegreefs en 
Heijlke Frans Jacobs hebben verkocht Frans Jan Frans Jacobs en Margriet sijn 
suster, hun moederlijke neve en nichte het kintsgedeelte in huijs, hoff etc. 
gelegen in de Veltenisecker. 
 
R87,f.336,dd.10-10-1615: Scheiding en deling tussen Frans Dirck Claes Hane-
greefs, Claes, broeder met Johan Peter Vroyen momboir, Jan Jan Michiels m&m 



Magdalena knd. en erfg. Dierck Claes Hanegreefs en Heijlke Frans Jacobs. 
 
R87,f.338,dd.11-10-1615: Hr. en Mr. Willem Coolen, pastoor te Someren overleed 
te Someren undecimo die mensis octobris anno 1615 
 
R87,f.338,dd.12-10-1615: Jan Joost Henricks heeft verkocht Willem zijn broer 
zijn kintsgedeelte in een stuk teullant gelegen in de Clotstraet. 
 
R87,f.338,dd.12-10-1615: Handrick Maes Melis heeft in erfmangeling opgedragen -
Lambert Henricks Verhoeven een erfcijns van 3 gld uit onderpanden eensdeels 
gelegen aen de Heijde en oock in de Veltenisecker zoals beschreven in brieven 
21-3-1536, welke brief de voorz Handrick aangekomen is van zijn huijsvrouw en 
daertevoren Anna Jansdr van de Berne in koop verkregen heeft tegen Bruijsten 
Thijs [Mesmaecker?] 
Lambert Henricks Verhoeven heeft in erfmangeling opgedragen Handrick Maes Melis 
 
R87,f.339,dd.5-10-1615: Testament van Hr. en Mr. Willem Coolen, ziek aan de 
pest in het 4e jaar van zijn Pastoraat. Aan Lijske zijn nicht de nieuwe huijcke 
en 12 gld, voor de trouwe dienst Catharijne zijn maeght 50 gld eens als zij hem 
tot het eijnde bijstaat, Beelke Jan Olijslegers maeght van de Ed. Hr. en Mr. 
Hanrick van de Weijer 70 gld, Beelcke moet dan geven uit vervallen pachten mr 
Laureijs Kelders mijn naebuer 2 gld en aen mr Joost Bugelaer 2 gld voor 5 
missen; het convent van Dommelen 25 gld en 25 gld voor Henrick mijn broer en 
voor onze suster Grietke (mogelijk religieuze in het convent van Dommelen). 
 
R87,f.340,dd.22-10-1615: Overdracht door Angnees wed. Thonis Potters met Peter 
Anthonis momboir en Jacques Marthijn, geboren in Spanje m&m Marike nat.dr. 
Handrick Michiels verwekt bij Heijlke dr. Angnees voirs aan Thonis Mathijssen 
haar nat. zoon en neef van Jaecques Marthijnsz neve een huis in de Dorpstraat. 
 
R87,f.340v,dd.22-9-1615: Testament van Jan Willems van Eckerbroeck, ziek van de 
pest. Aan Peter Jacobs, den knaep van Jfr Wijfelets de beste eijm om de moeite 
die hij met hem gehad heeft; Hr Jan van de Seoijlberch moet voor hem bidden; de 
schapen gaan naar Jan Aerts van Eckerbroeck zijn neef; aan Enneke zijn suster 
het goed dat van zijn vader komt en neven dat van zijn zuster ligt; aan Lucas 
zijn swager wnd tot Asten 2 koijen en aan diens huijsvrouw de kleren van zijn 
dochter en van zijn huijsvrouw. 
 
R87,f.341v,dd.26-10-1615: Philip Gherit Ghielen heeft verkocht Peter Dirck 
Kivits, zijn zwager, zijn kintsgedeelte van vader en moeder aangestorven. 
 
R87,f.341v,dd.26-10-1615: Michiel Tonis Jans heeft verkocht Andries Jan Smits 
een erfcijns van 35 st. 
Andries Jan Smits heeft deze cijns verkocht aan Jan Peter Vos en Jan Marten 
Claes t.b.v. der guld of broederschap. 
 
R87,f.342,dd.2-11-1615: Willem Gerardts Aert Scherders heeft verkocht Jan Jan 
Denen de jonge, garencooper een stuk groes gelegen ontrent de Wielput. 
 
R87,f.342v,dd.5-11-1615: Aert Maes m&m Jenneke Coolen heeft verkocht Joost Jan 
Goossens, beide wnd te Heeze een erfcijns van 2 gld uit onderpanden gelegen aen 
de Heijde volgens brief dd.---, welke cijns Jenneke Coolen in koop verkregen 
heeft tegen Frans Willem Bakermans. 
 



R87,f.342v,dd.5-11-1615: Overdracht van de rekening van de pastoir, nolangs 
overleden. 
 
R87,f.343,dd.12-12-1615: Het corpus van Someren heeft beloofd obligatie aan de 
erfg. van Gregorius van de Meer. 
 
R87,f.343v,dd.10-12-1615: Mathijs Willem Peter Belmakers m&m Marike heeft 
verkocht Aert Jan Claessen zijn zwager zijn part en deel in een stuk hooijlant. 
 
R87,f.343v,dd.22-12-1615: Overdracht uit kracht van testament door Huijbert Jan 
Coolen, Handrick zijn broer, Jan Peters m&m Jenneke, Hr. en Mr. Thomas Stricken 
pastoor tot Asten met procuratie van Hr. en Mr. Arndt Willems, Canonijck binnen 
Antwerpen, samen erfgenamen van Hr. en Mr. Willem Coolen aan Beelcke Jan 
Olijslagers op het Bagijnhof te 'sBosch van een erfcijns van 9 gld. en 15 st. 
uit onderpanden te Waalwijk dd.10-3-1611 en welke cijns Hr. en Mr. Willem 
Coolen in koop verkregen heeft tegen Aerdt Wouter Heijmans wnd. tot Waalwijk. 
 
R87,f.344,dd.30-12-1615: Aert Willem Chielen en Marten Willem Sanders m&m 
Catharina hebben verkocht Lambert Henrick Verhoeven alle versterf in de 
goederen van w. Jan Tielens van de Waterlaet en Gieliske des voorz Aert en 
Martens moeie. 
 
R87,f.344v,dd.30-12-1615: Aert Willem Chielen, zwager en Marten Willem Sanders 
m&m Catharina hebben verklaard dat w Jan Diericx van Dueren genaemt Pegs aan 
hen heeft afgelost een cijns van 9 gld uit de goederen en erfenisse gekomen van 
Joris Servaesse gelegen in de Keijserstraet welke goederen voorz Jan Diericx 
Pegs gekocht had van de erfg. Joris Servaes. 
 
R87,f.344v,dd.30-12-1615: Aert Willem Chielen heeft gegeven Marten Willem 
Sanders procuratie om al zijn zaken te bejartigen te Someren, speciaal inzake 
een obligatie van w Lenart Willem Chielen aan hen. 
In marge: Deze procuratie is wederroepen 4-2-1617 en de obligatie is 
vertransporteert aan Frans mr Jan Verdeijsseldonck. 
 
R87,f.344v,dd.30-12-1615: Getuigenverklaring door Andries Jan Smits, ca 88 jr, 
Jan Willem Henricks, ca 75 jr. en Albert Keris, ca 74 jr, alle gewesen 
schepenen tiv Thonis Thonis Marcelis wnd Helmond terzake van de gebruiken bij 
het het overlijden van een der partners in een huwelijk mbt de verdeling van de 
erfgoederen. 
 
R87,f.345v,dd.10-1-1616: Vraag door Johan Aert Cortsmit en met hem Thonis 
Marten Weijlaers en Peter Thonis Gerardts den Coster als momboirs van Grietje 
en Marike drs v. Jan Aert Cortsmit voorzz. aan Laureijs Heer Daniels over het 
erfgoed dat Margriet Aert Cortsmit gekocht had van de momboirs van Bruijsten 
Thijs knd., daar Marike sijne huisvr. een van is en waarvan zij niet betaald 
zijn. 
Laureijns verklaart betaald te zijn. 
 
R87,f.345v,dd.10-1-1616: Handrick Jan Denen heeft verkocht Marcelis Handrick 
Sbruijnen al zijn versterf hem aangekomen na dood van Jan Handrick Sbruijnen 
zijn moederlijke oom en Luijtje zijn huisvrouw in huijs, hoff etc gelegen in de 
Veltemerstraat. 
 
R87,f.345v,dd.11-1-1616: Johan Michiel Gijben heeft verkocht Willem Wouter 



Schepens en Cornelis Willem Horckmans, guldemeesters een erfcijns van 2 gld 10 
st uit onderpanden volgens brief te Vlierden 28-1-1567. 
 
R87,f.346,dd.10-1-1616: Aert Jan Aert Cortsmits heeft volmacht gegeven Thonis 
Marten Weijlarts en Peter Thonis Gerarts om alle zaken te behartigen en uit 
zijn erfenis te verkopen nodig om met het geld "enige schade te schutten". 
 
R87,f.346,dd.12-1-1616: Aert Cornelis den Valckenaer m&m Anneke, Jan Aert 
Willem van Eckerbroeck, Lucas Cornelis Cornelissen met Eijmbert en Peter zijn 
broeders, Anneke en Jenneke absent en onmondig waer Lucas Cornelis, Eijmbert en 
Peter henne broeders zich sterk voor maken, Lucas Emants Jansz en Jan emants 
zijn broer absent waer Lucas zich sterk voor maakt, alle erfg. Jan Willem van 
Eckerbroeck en Marike Cornelis zijn huijsvrouw hebben verkocht Laureijs Goossen 
de Scheper een stuk teullant gelegen ontrent den Edelenborch, de Bakerman 
geheten. 
Idem deselven hebben verkocht Jan Sebastiaen Andriessen een huijs etc gelegen 
aent Slijven. 
 
R87,f.347,dd.13-1-1616: Peter Cocx wnd tot Leende heeft verkocht Handrick Jan 
Denen, garencooper een erfcijns van 14 st uit een meerdere cijns die verkoper 
geldende was uit onderpanden gelegen aen de Heijde genaemt de Heijcamp omtrent 
Michiel Diericx Verdiesdonck gelegen. 
 
R87,f.347,dd.14-1-1616: Peter Jan Frans Bruijstens en met hem Jan Meeus van 
Maerheeze m&m Peterke, afgaande zijn tochtreecht in 1/4 portie heeft verkocht 
Jfr Margriet van Dueren wed Jhr Handrick Wijtfliet ter tocht en haer kinderen 
voor het erfrecht een stuk groeslant gelegen aent Slijven ontrent de Edelen-
borch. 
 
R87,f.347v,dd.14-1-1616: Frans Gerardt Karis wnd in Weert heeft verkocht Thomas 
Jan Aerts van Helmond een erfcijns van 2 mud en 10 vaten rogge uit onderpanden 
in de goederen genoemd "Ten Bossche" aan de Berchdijck volgens brief van 
'sHertogenbosch van Donderdag nae de Zondag als men zingt Reminiscere 1385. [4-
3-1384] 
Idem een cijns van 1 1/2 mud rogge 
 
R87,f.347v,dd.14-1-1616: Thomas Jan Aerts van Helmond heeft verkocht Steven 
Aelbert Lamberts een erfcijns van 3 vaten rogge in een meerdere cijns van 15 
mud en 11 lopens rogge. 
 
R87,f.348,dd.16-1-1616: Michiel Willem Jans Philips m&m Mechtelt wed. Hanrick 
Willems van Horrick heeft getransporteerd Thomas Jan Aerts van Helmont een lege 
hofstad gelegen aent Slijven genaemt de Lanthouwer welcke Hanrick Willems van 
Horrick in koop verkregen had eensdeels van Gijsbert Jan Gijben met Hanrick 
Hoeben en eensdeels tegen Willem Jasper Olieslagers 15-10-1598 voor een erfpcht 
van 1 1/2 mud rogge. 
 
R87,f.348,dd.30-1-1616: Adriaen Jans van Rijsingen heeft verkocht Dierick Jan 
Jacobs zijn part in een stuk land gelegen omtrent het Hagelcruijs. 
 
R87,f.348v,dd.1-2-1616: Gerardt Gerardt Goerts van Rozendael m&m Anneke heeft 
verkocht Jan Janssen genoemt Fris, zijn zwager, zijn part in een huijs etc 
gelegen in de Conincxstraet. 
 



R87,f.348v,dd.5-2-1616: Abraham Thonis Verdonck m&m Henriske dr. Jan Lamberts 
[Kerckhofs] van de 1e bedde heeft verkocht Marcelis Henrick Sbruijnen zijn 
vaderlijke neef zijn part in een huis aan de Conijnckstraet zoals aangekomen na 
dood van Jan Jans Truijen (?) zijn moederlijke oom en voorts bij aflijvigheid 
van Luijtien zijn huisvrouw. 
 
R87,f.348v,dd.5-2-1616: Marike dr Aert Verhoubraken wed Willem Willems van de 
Goor met haar en haar kinderen momboir heeft verkocht Jan Wijnant Peters en 
Dingna zijn huijsvrouw haar part in een stuk land gelegen aen d'Eijndeschoots 
omtrent de Hoelstraet nog onbedeijlt liggende. 
 
R87,f.349,dd.8-2-1616: Kerckmeesters van Someren hebben verkocht Adriaen 
Sebastoaen Andriessen een erfcijns van 3 gld uit onderpanden volgens brief 18-
12-1549, welke cijns aen de Kercke was vermaeckt bij testament van Hr en Mr 
Gerart Jacobs en deze in koop verkregen had van Goort Evarts dd.--. 
 
R87,f.349v,dd.8-2-1616: Cornelis Rettere m&m Anneke dr Jan van Rijsingen heeft 
verkocht Dierick Jan Jacobs hen part in een stuk land gelegen omtrent het 
Hagelcruijs. 
 
R87,f.349v,dd.11-2-1616: Claes Jan Denen, garencooper heeft beloofd erf. te 
quijten Andries Jan Smits of zijn erfg. een erfcijns van 4 gld 10 st welke 
Peter Thonis de coster is geldende uit zijn onderpanden gelegen aen de Postel. 
 
R87,f.349v,dd.15-2-1616: Jan Joost Hanegreefs heeft afgelost aan Hr en Mr 
Marcelis Goossens, prb en rector van het St Berbera altaar te Someren een 
erfpacht van 35 st uit zijn Hanegereefs onderpanden den Elsecker genaemt welke 
gekomen was van Marten Maes volgens brief 5-11-1586. 
 
R87,f.350,dd.16-2-1616: Jan Jansen genaemt Fris heeft in beleninge opgedragen 
Michiel Goorts van Duppen een stuk teulland gelegen omtrent de Veltemerstraet 
genoemt de Lusecker. 
 
R87,f.350,dd.17-2-1616: Hanrick Thonis Vlemincx heeft verkocht Hanrick Thonis 
Vlemincx zijn broer van de 1e bedde, beide wnd. tot Lierop een stuck hooilant 
gelegen in de Vlerckse Vloet zoals verkoper in koop verkregen had tegen Jan 
Vlemincx zijn broer volgens brieven dd.14-3-1615 en deze weer tegen Jacob 
Reinder Jacobs bij brieven dd.21-1-1614. 
 
R87,f.350,dd.19-2-1616: Marike Janssen wed Willem Frans Lamberts voor haar 
tochtrecht met Johan en Gerardt haer kinderen voor de erfelijckheid hebben 
verkocht Willem Willem Lenarts een stuk greoslant gelegen in de Respe. 
 
R87,f.350v,dd.26-2-1616: Vernadering door Peter, Cornelis zijn broer absent, 
Jan en Goordt Henricx m&m Heijlke kinderen Peter Marcelis van de Greeff van een 
rente van 6 gld door Peter Thonis Gerardts in koop verkregen tegen Lenart 
Dierck Peters hun oom. 


