
Someren ORA 81 
 
R81,f.0,dd.23-9-1593: Hieronymus van Kelst, secretaris. 
Schepenbank: Andries Jan Smits, president; Jan Willem Henricks, destitutas; 
Jan Gerards Deenen, schepen, obiit 20-2-159?; Jan Reijnders; Philips Jan 
Philips vertrokken naar Asten anno 1594; Jan Smulders obiit 12 sept 159[4]; 
Willem Rutten heeft de eed gedaan 27-4-1594; Ambrosius Marcelis heeft de eed 
gedaan 27-4-1594; Gerardt Ard Scherders heeft de eed gedaan 26-4-1597; Jan 
Willem Henricks heeft de eed gedaan 26 april 1597; 
Jhr. Hugo van Berckell, schouthet in Peelant; Jhr. Willem van Boshuisen, 
stadhouder tot Someren; Jhr. Johan van Kessel Berthoutsz heeft de eed als 
stadhouder gedaan 18-1-1595 ten huize van Andries Smits; Jhr. Marcq van 
Gerwen, schouthet in Peelant heet te Someren eerstmaels als schouthet 
gedingt 20-8-1597. 
 
R81,f.1,dd.23-9-1593: Verkoop door Lambrecht Jan Marcelis m&m Marike aan 
Lenart Stengels van Cuesfoort van 3/4 deel hem toebehorend in een erfcijns 
van 6 gld uit huijsinghe etc gelegen tot Someren welke chijns eertijts 
placht toe te behoren Pauwels soone w. Jan Pauwels [Coolen] volgens 
schepenbrieven van Mierlo van 1578. 
 
R81,f.1,dd.8-10-1593: Verkoop door Jan Aert Sanders alias de Bitter aan 
Michiel Goorts van Duppen van een stuk erfenis. 
Idem aan Peeter Jans Wijnants van een stuk erfenis gelegen aen Slijvenn 
uitgenomen de grondcijns van een negenmenniken sjaars. 
 
R81,f.2,dd.25-10-1593: Verkoop door Marten soone Mr. Dirck SBruijnen oud 20 
jr. aan Jan Everts van Buel alias Jan Block van en stuk land gelegen tussen 
de erfenis Heijlke Thijs Gheenendr. 
 
R81,f.2,dd.4-11-1593: Verkoop door Marijcke Peeter Kievitsdr wed. Henrick 
Goort Philips van Helmond met Goord haar zoon en Philips Jan Philips als 
haar momboir aan Goordt Philips van Helmond van een stuk land geheten de 
IJnacker. 
In marge: Hr. Jacob van de Boomen, pater des convents van Omell en ook als 
gemachtigde van het convent bekent in naam van Marike ewn Lucie sijne 
susteren conventualen drs w. Goord Philips van Helmond de lospenningen te 
hebben ontvangen van Art Jan Scepers m&m Peerke dr Henrick Goort Philips van 
Helmond 17 sept. 1631. 
 
R81,f.2v,dd.4-11-1593: Verkoop door Daniel Jacobs van Asten aan Dirck Willem 
Michiels van alsulcke portie als verkoper toekomt uit huis, hof etc 
achtergelaten door Heijl Smits zijn nicht gelegen aan de Capelle genaamd de 
Vlasmeer. 
 
R81,los,dd.12-11-1593: Verkoop door Goort Daniel Sijmons en Ambrosis 
Marcelis van de Seijlberch voor de 3e portie aan Michiel Verwers van 
Overweert van een erfpacht van 5½ gld en 5 st. uit een stuk land genaamd de 
Steenbeemd, ul. Jan Simons erfg, al. de verkopers, uf. Marten Wijnen, af. 
Peeter van de Goir. (tussen f.19 en 19v) 
 
R81,f.3,dd.24-11-1593: Verkoop door Jan Roefs m&m Willemke en Ghijb Jan 
Ghijben aan Jhr. Hugo van Berckel van een rente van 14 gld 10 st. uit huijs, 
hoff etc gelegen aent Slijven welke goederen eertijds toebehorden Peter 
Joppen. 
 
R81,f.3,dd.24-12-1593: Verkoop door Ghijsbert Jan Gijbens aan Goort Peter 
Cuijlmans van een lopensaet ackerlant nevens Willemke Gijben ter eenre en 



Marie Jan Dries wed. ter andere. 
 
R81,f.3v,dd.24-12-1593: Verkoop door Peeter van Weerdinghen aan Goord Peter 
Cuijlemans van een stuk land genoemde den Stappaert en noig een stuk genaamd 
de Scheeracker. 
 
R81,f.3v,dd.12-1-1594: Verkoop door Jan Frans Jacobs m&m Heijlke aan Aert 
Peter Verschuren van een erfcijns van 6 gld. volgens brief dd.19-12-1570. 
 
R81,f.4,dd.15-1-1594: Verkoop door Jan Goorts van Duppen aan Michiel Goorts 
van Duppen zijn broer van een stuk land gelegen omtrent de Molenberg. 
 
R81,f.4,dd.15-1-1594: Verkoop door Michiel Goorts van Duppen aan Jan Goorts 
zijn broer van een stuk erf omtrent den Opstal. 
Jan Goorts van Duppen verkoopt Jan Willem Loomans een stuk erf gelegen aent 
Schoot. 
 
R81,f.4v,dd.16-1-1594: Verkoop door Hr. Goossen van der Meulen prb. aan 
Frans Claes Baeckermans van huis, hot etc. dat Peter Arts in possessie gehad 
heeft en Jhr. Willem van Kessel in koop had verkregen tegen Lambert Neel 
Gevers en verkoper had in opdracht van Jhr. Willem van Kessel verkregen had. 
 
R81,f.5,dd.16-1-1594: Hr. Goossen voorz gelooft dat hij Frans Claes 
Baeckermans zal laten betalen de 3 mud rogge die hij is heffende op het 
voors. goed. 
 
Opnieuw f.5: 
R81,f.5,dd.25-1-1594: Verkoop door Jan Goorts van Duppen aan Michiel zijn 
broer van een rente van 12 gld uit huis, hof etc. 
Item 2 stukken land in de Veltenisakker. Michiel Goorts belooft vooruit te 
betalen aan Jan zijn broer 40 gld om haet en nijd te voorkomen en aan Lijske 
zijn broers vrouw 3 ellen rood laken. 
 
R81,f.6,dd.8-2-1594: Verkoop door Henrick Henrick Daems en Mr. Reijnder Jan 
Hoirs voor hemzelf en mede hem sterk makende voor Heijlke Henrick Daemsdr, 
onmondig, aan Aert Wouters van een stuk land gelegen omtrent de kerk. 
 
R81,f.6,dd.16-2-1594: Verkoop door Jan Goorts van Duppen aan Willem Jan 
Roeloffs wnd tot Nuenen van huijs, hoff etc. 
 
R81,f.6v,dd.16-2-1594: Momboirstelling van Philips Jan Philips en Philips 
Gielen Philips in handen van Peter Philips [van de Berge] vorster tot 
Someren over Alit Willem van Hulstdr. Scheiding en deling tussen Willem Jan 
Philips en Alit Willems van Hulst. 
 
R81,f.7v,dd.2-3-1594: Verkoop door Dirck Henricks van de Greeff aan Jan Jan 
Martens van een stuk land gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.8,dd.2-3-1594: Verkoop door Dirck Henricks van de Greeff aan Sijmon 
Thonis Sijmons van een stuk land gelegen aen Eijnde Schoots. 
 
R81,f.8v,dd.4-3-1594: Verkoop door Dirck Henrick van de Greeff aan Aert 
Verschueren van een stuk land gelgegen in de Strijpen. 
 
R81,f.8v,dd.11-3-1594: Verkoop door Peeter Huijbert Aerts aan Dirrick Joost 
Happen van huijs, hoff etc zoals hem is toegedeeld tussen zijn broers en 
zusters gelegen aen Deijnde Schoots, belast met een rente aan Aert Huijbert 
Aerts, zijn broer. 



 
R81,f.9,dd.11-3-1594: Verkoop door Thonis Ariens aan Claes Arien Slaets van 
een erfcijns van 4 gld uit onderpanden gelegen aan de Molenberch. 
 
R81,f.9,dd.15-3-1594: Verkoop door Jan Joost Hanegreefs aan Philips Gielen 
Philipsz van een stuk land gelegen omtrent de Capelle. 
 
R81,f.9v,dd.15-3-1594: Verkoop door Peeter Willems van de Goir aan Peeter 
Thonis Aerts van een stuk land gelegen ter [plaetse genaemd de Postel. 
 
R81,f.9v,dd.23-3-1594: Schuldbekentenis van Jan Aert Sanders aan Hr. en Mr. 
Dirrick Brants, prb van 14 car.gld. 
 
R81,f.10,dd.23-3-1594: Schuldbekentenis van Peeter Willems van de Goir aan 
Hr. en Mr. Dirrick Brants van 2 mud rogge ofte soe hij het beste accorderen 
kann ter cause van weghen Mary Naeten zijn huisvrouws moeder. 
 
R81,f.10,dd.28-3-1594: Jan Jacobszn van de Grave alias Haen heeft opgedragen 
Willem Aert Franckenszn wnd tot Vlierden alsulcke actien als hem bij Jooris 
Dirc Corneliszn als m&m Marie dd.23-3-1594 voor schepenen van Helmond was 
getransporteerd ter cause van zeker actien en recht de voorscr. Joost 
vanwege zijn vrouw aangestorven bij testament van w. Henrick Aert Francken 
voor Hr. Goossen van der Meuelen in bijwesen van schepenen van Someren voor 
de somme van 60 gld en een halve ton bier welke Willem aan Jan Jacops van de 
Grave heeft betaald. 
 
R81,f.10v,dd.28-3-1594: Mathijs Ariens molder tot Someren bekent schuldig te 
zijn Jan Peter Vos vanwege Willem Aert Francken 28 gld 10 st. 
 
R81,f.10v,dd.2-4-1594: Verkoop door Heijlke Thijs Geenendr met haar momboir 
aan Jan Gerits Verheijenbraecken en Aert Michiels van Doern, kerkmeesters, 
van een erfcijns van 6 car.gld uit huijs, hoff etc. gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.11,dd.13-4-1594: Verkoop door Henrick Daems en Mr. Reijnder Jan Hoirs 
voor hemzelf en mede hem sterk makende voor Heijlke Henrick Daemsdr, 
onmondig, aan Jacob Dries van een groes gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.11v,dd.27-4-1594: Schuldbekentenis van Goort Horckmans aan Hr. en Mr. 
Dirick Brants van 18 gld. 
 
R81,f.11v,dd.27-4-1594: Verkoop met simgulaire conde ende edict daerop 
geleijt door Marijcke Lenart Goossen aan Jan van Reest van huis, hof etc. 
haar aangestorven en gekocht van Jan van Reest voorz. 
 
R81,f.12,dd.27-4-1594: Beklag en verzoek tot verhaal van schade door Aert 
Michiels van Dueren vanwege de waterlaeten die al sedert over 100 jaer 
geregeld geopend werden, doch nu gesloten blijven. 
 
R81,f.12v,dd.27-4-1594: Vr. Françoise de Waré verzoekt herstel van de goede 
naam van Jhr. Willem van Gerwen vanwege een geschil met Willem Martens. 
 
R81,f.12v,dd.8-5-1594: Philips Gielen Philips doet rekening van de admini-
stratie van de goederen van Grietje onm.dr. Bruijsten Bruijstens Verheese 
aan Jan Gerardts Deenen en Philips Jan Philips. Hij blijft 35 gld schuldig. 
 
R81,f.12v,dd.11-5-1594: Belofte van betaling door Henrick Willem van Nuenen 
aan Frans Jan Lemmens van 14 gld 16 st. 
 



R81,f.12v,dd.11-5-1594: Jan van Reest belooft te betalen Stijn Lenart 
Wouters 29 gld. Claes Ariaen Slaets belooft te voldoen aan Jan van Reest wat 
deze aan Stijn zou betalen. 
 
R81,f.13,dd.16-5-1594: De secretaris van de provisor van Postel protesteert 
bij schepenen van Someren tegen de hoevenaars van Postel die in gebreke zijn 
gebleven van betaling van de korenpacht. 
 
R81,f.13,dd.19-5-1594: Verkoop door Mr. Peeter Henrick Daems aan Daniel 
Gerit Jansen van een stuk land gelegen omtrent de Mortel. 
Vernadering door Stijtje Henrick Daems van voorz verkoop. 
Overdracht door Stijtje Henrick Daems aan Daniel Gerit Jansen. 
 
R81,f.13v,dd.25-5-1594: Herroeping door Anthonis Verberne van alsulcke 
rekeninge als Goort Peeter Cuijlemans Andries Jan Smits had doen schrijven 
tusschen hem, Anthonis Verberne en Mary Naeten alias Roeffs. 
 
R81,f.13v,dd.25-5-1594: Overdracht door Jan Werchmans voor zz. mede voor 
Heijn zijn zoon aan Peter en Philips Verstraeten zonen van Jan van een 
erfcijns van 6 Hoornsche guldens, de gulden van 12 st. volgens brief dd. 25-
1-1561 uit huis aent Slieven, ul.Jan Verstraeten, al. Mathijs Verbraecken, 
uf. erfg. Willem Vermeulen. Item nog uit huis, hof etc. gelegen aent Slijven 
ul. Hr. Anthonis Vernen?, al. Jan van Diepenbeeck met meer anderen, uf. de 
voors Jan van diepenbeeck, af. Jan Bastiaens. 
 
R81,f.14,dd.1-6-1594: Verkoop door Christina Daems en Jacob Reijnther Driess 
haar zwager aan Reijnder Jan Hoirs van al haar goederen gelegen binnen 
Leende met nog een rente van 24 st staande tot Heeze. 
Verkoop door Christina Daems en Jacob Reijnther Driess haar zwager aan 
Henrick Henrick Daems van een akker int Weerken gelegen en nog een beemd aan 
Strijperdijk gelegen achter de hoff van Jacob Daems saliger. 
 
R81,f.14v,dd.13-6-1594: Momboirstelling van Jan Willem Henricks en Henrick 
Claes Baeckermans voor Peter Dirck Kivits. 
 
R81,f.14v,dd.16-6-1594: Belofte van betaling door Peter Thonis Arts aan 
Henrick Jopen van 9 gld 10 st. 
 
R81,f.15,dd.11-7-1594: Verkoop door Luijtje Matheus Slaetsdr en Lijntge haar 
suster aan Dirrick Joost Coolen van een stuk beemd gelegen omtrent den 
Wilput, ul. en uf. Mary wed. Aert Peters, al. Peeter Marselis van de Greeff, 
af. Dirck Heijselmans uitgenomen een rente van 3 gld min 5 st. te betalen 
aan het klooster achter de Tolbrug te Den Bosch. 
 
R81,f.15v,dd.2-8-1594: Jan Goorts van Duppen alias Berckel heeft geleverd in 
handen van Andries Jan Smitseen schepenbrief van Den Bosch beginnende 
"Goeswinus dictus Bloys" en eijndende "In Christine beati Mathij apostol. 
Anno Dms 1383" [24-2-1383] en nog een schepenbrief van Den Bosch beginnende 
"Joes dictu de Pene" eijndend "Datum 7 febr. 1420" en nog een schepenbrief 
van Den Bosch, beginnende "Joes van Steijn", eijndende "datum 8va die mensis 
aprilis feria qualta post domincas qua cantatus quasimode anno dmi 1472" en 
nog een brief van DenBosch, beginnende "Joes van Doyenbraecke" en eijndende 
"datum penultima die mensis januarii anno dmi 1593" en dat tot behoef van 
Peeter Ceelen, Dierick Heijnselmans, Thonis Daems, Joostge Daems, Jan Bugge, 
Sijmon Thonis Sijmons ter cause van 21 vaten rogge die sij luijden geldende 
waren aan Aert van Brugel, raadsheer van Den Bosch, om deze brieven te 
bewaren tot behoef van deselve geinteresseerden ter tijt de voorz. Jan 
Goorts leven zal. 



De geinteresseerden betalen aan Jan Goorts een vat rogge voor het leveren 
van de brieven. 
De geinteresseerden beloven te betalen aan Jeronymus de Kelst 32 vaten 
rogge. 
 
R81,f.16,dd.23-8-1594: Verkoop door Peeter Aelberts aan Michiel Goorts van 
Duppen van een besegelte brief van Someren waarin het corpus hem opdraagt 
t.b.v. hemzelf en zijn nakomelingen een lopensaet moer ofte turfvelt in de 
Peel dd.1585 ter cause van sekere diensten de dorp gedaan als Michiel Goorts 
tot St. Geertruidenberch gevangen was voor 8 gld. 5 st. 
Peeter Aelberts bekent schuldig te wezen aan Michiel Goorts de som van 28 
gld. als over lange tijd van deselve ontvangen. 
 
R81,f.16v,dd.28-9-1594: Geschil tussen Mr. Peter Daems ter eenre en Goord 
Daniel Sijmons met zijn erfgenamen ter andere over zekere rente van 12 gld 
welke Peeter pretendeert op de goederen van Goort voors. 
Jan Willem Henricks en Philips Jan Philips aangesteld als arbiters. 
 
R81,f.17,dd.28-9-1594: Overdracht door Ambrosis Marcelis van de Seijlberch 
m&m Lijntke en Daniel Jan Sijmons met Elsbene zijn zuster erfgenamen Goord 
Daniel Sijmons samen met Goort voors aan Mr. Peeter Daemen van een erfcijns 
van 12 gld uit onderpanden gelegen omtrent de Heije volgens brieve van Den 
Bosch van 14-9-1568 en van Someren van 22-12-1572. 
 
R81,f.17v,dd.4-10-1594: Mary dr Anthonis Verberne heeft als momboir gekozen 
Jhr. Willem van Boshuijsen, stadhouder. 
 
R81,f.18,dd.11-10-1594: Verkoop door Anthonis Willem Pauwels aan Goort Peter 
Cuijlemans van een erfcijns van 3½ car.gld. welke erfcijns Niclaes Niclaes 
Weijntkens destijts verkocht had aan Michiel Henricks van Hoechten volgens 
brieven van Den Bosch 31-1-1530 en daerna Johan Henrick Meeus tot Leende 
verkocht hadde Willem Pauwels Sleenensz (Deenensz?) volgens brieve te 
Someren 17-10-1575. 
Goort bekent schuldig te zijn aan Anthonis 26 gld. 
 
R81,f.18,dd.12-10-1594: Verkoop door Anthonis Verberne, Joost zijn zoon en 
Mary zijn dochter aan Aelbert Goorts van Duppen van 3 lopensaets land 
gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.19,dd.17-10-1594: Verkoop door Dirick Gielis aan Jan Jan Martens van 
huijs, hoff etc. gelegen aent Schoot in de Heijcampstraet. 
 
R81,f.19,dd.24-10-1594: Verkoop door Sophia Bruynen met Frans van Baerloe, 
haar geboren momboir van een stuk erf aent Slieven aan Mary Willem Verhijn-
dert. 
 
R81,f.19v,dd.26-10-1594: Hr. en Mr. Dirick Brants, prb, voor faulte van 
betaelinge van een jaarl. en erfel. chijns van 14 gld op een erfenis gelegen 
aent Slijven en Jan Goorts van Duppen voor seeckere erfmangelinge de voirsz 
questie onderstaen hadde, zo is Jan Goorts voor schepenen gecompareerd en 
heeft helmelinge vertegen op de voorz questie en belooft hier nimmermeer te 
staen tot behoef van Jan Aert Schepers en Dirick Willem Lomans. 
Vertijdenis door Jan Aert Schepers en Dirick Willem Lomans tot behoef van 
Jan Goorts van Duppen op alsulcke erfenis als de voorz Jan Goorts verkocht 
had 16 feb lestleden aan Willem Jan Roeloffs. 
 
R81,f.19v,dd.15-11-1594: Verkoop door Jan Joost Hanegreeffs aan Jan Henrick 
Coolensz en Joostge Lenarts Haengreeffs wed. van een erfcijns van 3 gld uit 



een stuk land genaemd de drie Strijpen. 
 
R81,f.20,dd.2-11-1594: Verkoop door Andries Jan Gerits en Marten Aert 
Martens aan Andries Smits van een erfpacht van 2 mud rogge, de verkopers 
aangekomen van Jan Aert Gerits en deze van Berthout van Kessel waarvan de 
brief is van 23-5-1464. 
 
R81,f.20,dd.2-11-1594: Verkoop door Marten Aert Martens aan Andries Smits 
van een erfcijns van 5½ gld. welke Marten in coop verkregen heeft tegen 
Donaet Wouters en Peter Tonis Gerrits dd.17-5-1588 
 
R81,f.21,dd.16-11-1594: Momboirstelling voor Michiel Goorts en Dirick Willem 
Chielen over de kinderen Aert Hanegreefs. 
 
R81,f.21,dd.16-11-1594: Belofte van betaling door Jan Willem Lomans aan Jan 
Goorts van Duppen voor de huurcedulle die er tussen hen beide gemaakt is. 
 
R81,los,dd.28-11-1594: Peter Thonis Gerits verklaart volledig voldaen te 
zijn door Donaet Wouter Swevers van alle actien die hij op Donaet zou mogen 
pretenderen aangaande de momboirschappen van zijn huisvrouw. 
Peter vertijdt op twee stukken land tot behoef van Donaet. 
 
R81,f.21,dd.29-11-1594: Erfscheiding en deling tussen Ambrosis Marcelis van 
de Seijlberch m&m Lijntke ter eenre en Daniel Jan Sijmons voor hemselve en 
voor Elsken zijn zuster ter andere van de goederen hen aangekomen na dood 
van Goord Daniel Sijmons en Bartolomeus met Jan henne broeder, alle wett. 
kinderen Daniel Sijmon Reijnenszoon. 
 
R81,f.22,dd.6-12-1594: Verkoop krachtens testament gemaakt door Marten Mr. 
Dierck Bruijnenszn sal. door Heijlke Mathijs Geenendr met Jan Tielens van de 
Berckven haar momboir aan Joostke Rut Martensdr van een stuk groes of dries 
aen 'tSlijven. 
 
R81,f.22v,dd.13-12-1594: Overdracht door Marten Aerdt Martens m&m Merike aan 
Dirckske Horckmans ter toght en de knd. ter erfrecht van huijs, hof in de 
Commerstraat, zoals Henrick Henricks van Horrick is gebruikende, welke 
goederen gekomen zijn vanwege zijn echtgenote. 
Dirckske geeft over een erfcijns van 18 gld welke Marten qualitate qua (noe 
ux) was heffende op de erfenis van Claeske Jan Loomans en de erfg. Jan 
Diricx Jansen. Dirckske consenteert dat de voirs Marten het goed wederom zal 
mogen aanveerden binnen de tijt van een jaar. 
 
R81,f.23,dd.14-12-1594: Overdracht door Joost Goorts van Bussel m&m Heijlke 
voor de tocht met de momboiren van de onbej. knd. Heijlke voorz. verwekt bij 
Isbout Henrick Jacobs ter erfelijkheid aan Dirckske Horckmans van Stercksel 
ter tocht en haar kinderen ter erfelijkheid een cijns van 24 gld. uit 
onderpanden te Someren blijkens brief dd.18-2-1571. 
Overdracht door Dirckske Horckmans met Hanrickske en Corneliske haar 
kinderen aan Joost Goort van Bussel van een erfcijns van 18 gld uit 
onderpanden te Someren volgens brief dd.12-2-1551. 
 
R81,f.24,dd.18-1-1595: Proces tussen Mr. Dirck Brants en Jhr. Willem van 
Gerwen, schouthet tot Tongelre. Arbiters voor Hr. en Mr. Dirck Brants zijn 
Philips Deenen en Mr. Anthonis Vos, custos in Someren. Voor Jhr. Willem van 
Gerwen zijn Jhr. Henrick van Wijtfliet en Ivo Bloys. Dirck wil een arbitrale 
uitspraak. Op de afgesproken dag zijn aanwezig Mr. Dirck met zijn arbiters 
maar Jhr. Willem met zijn arbiters laat verstek gaan. 
Mr. Dirck eist nu schadeloosstelling. 



 
R81,f.24v,dd.1-2-1595: Jhr. Willem van Boshuijsen protesteert dat de 
schepenen van Someren hem als stadhouder van Someren niet de dingbank willen 
doen spannen. 
 
R81,f.25,dd.1-2-1595: Belofte van betaling aan Mr. Gerardt Jacobs pastoor 
tot Someren door Jan Aert Sanders alias Bitter. 
 
R81,f.25,dd.15-2-1595: Verkoop door Philips Jansen Verstraeten aan Andries 
Reijnder Peters van een stuk akkerland gelegen omtrent de Willekenswegh. 
 
R81,f.25,dd.15-2-1595: Schuldbekentenis van Willem Joost Lomans voor 28 gld 
13½ st aan Mr. Gerardt Jacobs. 
 
R81,f.25,dd.15-2-1595: Marten Wouters belooft te betalen aan Henrick Jan 
Baeckermans 5 vaeten rogge. 
 
R81,f.25v,dd.15-2-1595: Vernadering door Michiel Goorts van Duppen van 
alsulck goed als Jan Goorts van Duppen zijn broer verkocht had aan Willem 
Jansen van Nuenen. 
 
R81,f.25v,dd.1-3-1595: Transport door Jan Fransse Verheijenbraecke voor de 
erfelijkheid en hem sterk makende voor Anneke zijn moeder voor de tocht aan 
de provisoren der Tafel der H.Geest tot alimentatie van zijn moeder van een 
huijske en hofstad gelegen omtrent de Capelle. 
 
R81,f.25v,dd.1-3-1595: Belofte van betaling door Jan Aert Sanders alias 
Bitter aan Henrick Jan Joppen van 17 gld 10 st. 
 
R81,f.26,dd.3-3-1595: Verkoop door Jan Dirck Smulders aan Thonis Jan Lomans 
van een erfpacht van 3 gld. uit huis etc. aen't Schoot. 
 
R81,f.26,dd.3-3-1595: Verkoop door Jan Jan Baeckermans aan Thonis Jan Lomans 
van een erfcijns van 3 gld 4½ st. volgens brief dd.1-2-1573. 
 
R81,f.26v,dd.3-3-1595: Verkoop door Jan van Rijsingen aan Aert Peters van 
een cijns van 3 gld 17 st en een oortken in een meerdere cijns van 12 gld. 
dd........ 
 
R81,f.26v,dd.15-3-1595: Verkoop door Jan Tielens van de Waterlaet aan 
Hilleke wed. Henrick Berthout Smulders voor de tocht en haar kinderen ter 
erfelijkheid van een erfcijns van 10 gld uit huijs, hoff etc. gelegen 
omtrent de Dorpstraet. 
In marge: Dirck Jan Smits cessie hebbnede van deze brief verklaart dat Dirck 
Leendert Hogarts hem 1/4 deel gekweten heeft, 22-10-1640. 
 
R81,f.27,dd.15-3-1595: Belofte van betaling door Frans Willem Baeckermans 
aan Hilleke wed. Henrick Berthout Mulders van 41 gld. 
 
R81,f.27,dd.16-3-1595: Verkoop door Dirick Henricks van de Greeff m&m 
Johanna aan Sijmon Theunis Sijmons van een stuk akkrland gelegen aent Eijnde 
Schoots. 
 
R81,f.27,dd.31-3-1595: Verkoop door Dirick Henricks van de Greeff aan 
Ambrosis Marcelis van de Seijlberch van een stuk hooijwas of groes gelegen 
omtrent de Wielput. 
 
R81,f.27v,dd.10-4-1595: Jan de Bitter belooft Michiel Goorts van Duppen en 



Mary Wijnen schadeloos te houden van de gelofte die zij voor hem gedaan 
hebben aan Aelbert Aben en Aert Wilborts ter cause van de Berckhoeve? te 
Asten. 
 
R81,f.27v,dd.13-4-1595: Verkoop door Jan Goorts van Duppen aan Anthonis van 
Houte van een rente van 3 gld 10 st uit huijs, hoff etc. gelegen aent 
Slijven. 
 
R81,f.28,dd.18-5-1595: Verkoop door Aert Janssen, Jan Janssen en Willem 
Janssen alle sonen van Jan Janssen en wett. erf. Henrick Aert Swijsensz en 
Joostge Geldens aan de wett. knd. Dirick Thijs Hermans verwekt bij Catharina 
dr. Willem Geldens van al het versterf hen aangekomen bij testament van 
Henrick Aert Swijsensz en Joostge voors. 
 
R81,f.28v,dd.21-5-1595: Verkoop door Daniel Jacobs van Asten voor hemzelf en 
zich sterk makende voor zijn zusters aan Jan Goorts van Duppen van een stuk 
groes gelegen aen de Postel geheten de Cuijlenbeemd. 
 
R81,f.28v,dd.23-5-1595: Verkoop door Daniel Goorts van Bussel m&m Metke 
Huijbert Sijmonsdr aan Dries Reijnder Peeters van een stuk land aant Schoot. 
 
R81,f.28v,dd.1-6-1595: Verkoop door Peeter Teunis Gerits aan Gielis Jan 
Wouters van een stuk land gelegen aan de Postel. 
Gielis Jan Wouters verpacht het stuk land voorz aan Peeter Teunis Gerits. 
 
R81,f.29,dd.7-6-1595: Belofte van betaling door Peeter Willems van de Goir 
aan Donaet Wouter SWevers van 23 gld 16 st. 
 
R81,f.29v,dd.7-6-1595: Eed gedaan als momboir door Goort Peeter Cuijlemans 
over Marijcke wed. Pauwel Roeffs. 
 
R81,f.29v,dd.21-5-1595: Opdracht door Daniel Jacobs van Asten aan Aelke 
Fransen (!) wed. Willem Roefs van 1/3 deel in de achtergelaten goederen van 
Frans de vorster tot Someren en van alle actien en recht Daniel daarin 
competerende. 
 
R81,f.29v,dd.25-4-1595: Verkoop door Heijl Arne Joost Smulders huisvrouwe 
voor de tocht en Thonis Arne Joost Smuldersone aan Henrick Jan Baeckermansz 
van een stuk land gelegen omtrent de Molenberch. 
 
R81,f.30,dd.12-6-1595: Verkoop door Jan Dirck Heijsselmans aan Faes Lenskens 
van Meijl van een erfcijns van 10 car.gld uit huijs en hof aen't Schoot. In 
marge: Aerdt Sijmons van Bon wnd tot Asten heeft de helft van de cijns 
gekweten aan Mr. Mathijs van Hove, schouthet tot Asten dd.24-4-1640. De 
andere helft competeert nu Willem Dirck Gielen m&m Margriet Mathijs van de 
Hove. Willem heeft de cijns doen lossen door Thonis Bastiaen Verheijenbraeck 
24-5-1646. 
 
R81,f.30,dd.13-5-1595: Verkoop door Michiel Verdiesdonck aan Peeter Joost 
Willems van een rente van 30 st waarvoor Peeter belooft te betalen aan 
Michiel 12 gld. 
 
R81,f.30v,dd.20-6-1595: Verkoop door Jan Jans Gruijters aan Jan de Gruijter 
zijn vader tot behoef deselve en van zijn wett. kinderen verwekt bij Heijlke 
Geraerts van Houtsdr van al zijn successie en versterf hem aangekomen na 
dood van Merike zijn moeder en nog zal aankomen van zijn vader. 
 
R81,f.30v,dd.5-7-1595: Eed gedaan als momboir Jan van Ayen en Jan Peeter Vos 



over Geertruij, Heijlke en Geraertke, onm.knd. Dirick Jansen. (Tonis Dirck 
Geldens?) 
 
R81,f.30v,dd.21-6-1595: Michiel Goorts en Dirck Everarts Smulders beloven te 
voldoen alsulke gelofte als Aelbert Goorts eertijds voor schepenen van 
Tongelre gedaen had aan Laureijns van Alphen. 
 
R81,f.31,dd.6-7-1595: Verkoop door de wett. knd. en erfg. van Tonis Diricx 
Geldens en Lijske m.n. Dirick, Thonis en Frans voor henzelve en Geertruij, 
Heijlke en Geraertke met hen momboiren aan Joost Dirick Ruttens van een 
huijs, hoff etc. gelegen omtrent den Eckerbroeck. De verkopers hebben 
helmelinge vertegen uit kracht van testament en gelegateerd van Aert Claes 
Schepens en Geertruij zijn vrouw en van Marij Peeters van Weert in  koop 
verkregen. 
 
R81,f.31,dd.24-7-1595: Joost Weijlaers doet eed als momboir voor Marike 
Marten Loomans. 
 
R81,f.31v,dd.14-9-1595: Jfr. Anna van Baxen wed. Jhr. Berthout van Kessel 
verklaart in montcost te zijn bij haar soon Jhr. Johan van Kessel en hemn 
daarvoor te willen betalen met een rente van 44 mud rogge en nog 4 vaten rog 
en 10 mud en 4 vaten gerst op te brengen door Daniel van Duppen en Griet 
zijn huisvrouw uit de hoeve Vlercken. 
 
R81,f.33,dd.27-9-1595: Akkoord tussen Hilleke wed. Henrick Berthout Smulders 
ter eenre en Henrick Laerkens. Henrick belooft Hilleke te betalen 27 gld. 
Eijcke Snijders, moeder van zijn huisvrouw is borg. 
 
R81,f.33,dd.7-10-1595: Schikking een een geschil en proces lopende van 1 
maart 1589 tot 8 september 1595 tussen Frans Mathijs van Barloe en Jhr. 
Johan van Gerwen zoon van Jhr. Herman van Gerwen over 2 mud rogge. 
 
R81,f.33v,dd.7-10-1595: Marijke huisvr. Albert Goorts heeft te huize van 
Mathijs Ariens mulder qualijck gesproken tot Jhr. Johan van Kessel, sijne 
naeme en fame aangaende. Zij moet ootmoedelijck vergiffenis vragen. 
 
R81,f.34,dd.10-10-1595: Steven Aelberts heeft zich in rechte verzet tegen 
het wegvoeren op 5 sept. van Jenneke zijn huisvrouw naar 'sHertogenbosch om 
reden dat sij mit tooverije besuect ware, tegen Hr. Jacob van Brecht, 
Ridder, hoogschouthet der Stadt van 'sHertogenbosch ende haerder meijerije. 
 
R81,f.34,dd.17-10-1595: Verkoop door Henrick Joosten van Vaerloe aan Lambert 
Henricks alias Moff van het 1/3 deel in huijs, hoff etc. hetwelk hem 
aangekomen is voor versterf van zijn vader en moeder gelegen omtrent de 
Donck. 
 
R81,f.34,dd.25-10-1595: Verpachting door Laureijns Janssen van Alphen aan 
Mary Schepens van een stuk groes genaemde de Pas. 
 
R81,f.34v,dd.7-11-1595: Verkoop door Ambrosis Marcelis van de Sijlberch aan 
Joost Teunis Mennen m&m Marijke en tot behoef van Marijke voors en tot 
behoef van Peeter van de Heijtrack als m&m Catharina van een erfcijns van 6 
gld welke cijns Ambrosis is verstorven na dood van Goordt Deijnen en Meusse 
zijn broeder en Goord c.s aangekomen was na dood van Hr. Jan Goyaerts 
volgens brieve te Lierop 31-5-1556 en Hr. Jan aangekomen was van Aerdt 
Peeter Sijmons 7-1-1539 volgens schepenbrief van Lierop en nog een cijns van 
3 gld dd.11-12-1574 hem aangekomen na dood van Lijs Baeckermans en nog een 
cijns van 35 st dd.8-2-1568. 



 
R81,f.35,dd.13-11-1595: Verkoop door Jan Jans Martens van Nederweert aan Jan 
Jansse van Berckel van een stuk akkerland gelegen aan de Comme. 
 
R81,f.35,dd.13-11-1595: Verkoop door Dirick Henricks van de Greeff aan Jan 
Jansse van Berckel van een stuk land genaemd de Marienbraeck gelegen aent 
Schoot. 
 
R81,f.35v,dd.13-11-1595: Belofte van betaling door dirick Chielen aan 
Jeronymo van Kelst, secr. van 25 gld. 
 
R81,f.35v,dd.22-11-1595: Verkoop door Aert Tielen van de Berckven aan Faes 
Lensen van Meijell van een stuk beempt. 
 
R81,f.35v,dd.27-11-1595: Verkoop door Cornelis Jan Thonis Lomans aan Peter 
Hoebert Geraerts van een stuk land gelegen omtrent het Waendael. 
 
R81,f.36,dd.28-11-1595: Verkoop door Lambert Henricks alias Moff aan Joost 
Henricks van huijs, hoof etc. dat Joost Teunis van Vaerloe eertijts beseten 
heeft gehad, gelegen bij de Donck int Slijven. 
 
R81,f.36,dd.29-11-1595: Eed als momboir door Anthonis Fransen, custer tot 
Someren en Jan Jan int Moeleven oft so hij met recht genaemt is voor Heijlke 
Joost Teunisdr van Vaerloe. 
 
R81,f.36,dd.29-11-1595: Eed als momboir door Michiel Goorts van Duppen en 
Jan Coolen over Margriet dr. Claes Ariens van Heeze. 
 
R81,f.36,dd.29-11-1595: Vernadering door Lijske Joosten van het huijs, hoff 
etc. zoals gekocht door Joost Henricks van Lambert Henricks alais Moff op 28 
nov. 1595. 
 
R81,f.36v,dd.29-11-1595: Jan Dirck Smits is een momboir gegeven. Zij hebben 
een verbuetdag gehouden van huis etc. als onderpanden van een brief van 1-1-
1523 toebehoort hebbende w. Henrick Henrick Smits en door gebrek van 
betalinge van 12 vaten rogge vele pachten ten achter en waarvan vonnisbrief 
gegeven is 22-4-1592 waarbij door de vorster is geroepen dat insoverre daar 
iemand kwame die jonger was dan de gerechte verbueter dat hij nu soude 
sprecken en hem binnen 14 dagen zou betalen van de achterstellige pachten, 
waarop is gecompareerd Andries Smits ende Henrick zijn zoon jonger van date 
zijnde dan Jan Dirck Smits en heeft de verkoop vernadert. Na 14 dagen te 
weten 13-12-1595 is ten huize van Peeter Philips van de Berghe een nieuwe 
openbare verkoop gehouden  waarbij het huis aan Hendrik sone Andries Smits 
gebleven is. 
 
R81,f.37v,dd.21-11-1595: Verkoop door Jan Joost Hanegreefs aan Dirickske 
Horckmans van een stuk hoijbeemd. 
 
R81,f.37v,dd.22-11-1595: Verkoop door Willem Ceelen van Bussel aan Dirick 
Joost Ceelen van een stuk land gelegen omtrent de Mortel. 
 
R81,f.37v,dd.22-11-1595: Overdracht in erfmangeling door Jan Joost Hane-
greefs aan Dirick Joost Ceelen van een stuk hoiijbeemd gelegen aant Eijnde 
Schoots. Overdracht door dirick van een stuk akkerland gelegen omtrent de 
Mortel. 
 
R81,f.38,dd.1-12-1595: Verkoop door Aert Michiels van Doern aan Frans 
Mathijs Slegts kerkmeester t.b.v. de kerk van een erfcijns van 12 gld in een 



meerdere cijns van 18 gld uit huis aan het Schoot bij brief van 15-3-1595. 
 
R81,f.38,dd.1-12-1595: Overdracht door Mr. Jan Franssen van Liessel aan 
Frans Mathijs Slegts en Aert Michiels van Doern, kerkmeesters t.b.v. de kerk 
van een erfcijns van 3 gld volgens brief van 1-2-1593. 
 
R81,f.38v,dd.11-12-1595: Verkoop door Jenneke wed. Gielis van Craendonck 
voor de tocht en Thonis Jan Honichmans met Geertruijt ter erfelijkheid aan 
Frans Henrick Smits van huijs, hoff etc. gelegen aent Schoot. 
Vernadering door Jan Henricks m&m Cathelijne dr Jan Honichmans van de 
verkoop. Verkoop door Jan Henricks aan Frans Henrick Smits van huijs, hoff 
etc. als boven. 
 
R81,f.39,dd.15-12-1595: Willem van Reest en Jan Coolen hebben gerechtelijk 
bede gedaan aan Aert Verschueren waarvoor borg blijven Henrick Joppen, Jan 
Pricke, Jan Hogaarts en Jan van Rijsingen. 
 
R81,f.39,dd.29-12-1595: Verkoop krachtens testament door Jenneke wed. Peter 
Eijmberts aan Aert Peter Verschuijren van een cijns van 6 gld uit onderpan-
den nu toebehorende Marij Schepers. 
 
R81,f.39v,dd.29-12-1595: Verkoop door Jacob Reijnder Driesse aan Joostge 
Rutten Martensdr van een stuk akkerland. 
 
R81,f.39v,dd.2-1-1596: Belofte door Dries Janssen van Lierop voor hemzelf en 
voor zijn nakomelingen dat hij Michiel nat. soone Gijsbert Jan Gijbens 
verwekt bij Grietje Goort Celendr van nu tot de voorz Michiel 10 oud wesen 
sal in cost en cleeren eerlijck sal onderhouden gelijck oftet sijn eijgen 
kint waere. 
 
R81,f.40,dd.24-1-1596: Belofte van betaling door Thonis Belien aan Hr. en 
Mr. Dirick Brants. 
 
R81,f.40,dd.24-1-1596: Belofte van betaling door Jan Aert Sanders aan Hr. en 
Mr. Dirick Brants. 
 
R81,f.40,dd.9-2-1596: Verkoop door Willem Jan Philips van Helmond aan Peeter 
Hoeben van 1 lopensaets land. 
Peeter Hoeben verhuurt voorz lopensaets land aan Willem Jan Philips van 
Helmond voor een mauwer rogge. 
 
R81,f.40v,dd.13-2-1596: Belofte van betaling door Lenaert Verboischot aan 
Mary Schepers vanwege Jhr. Hugo van Berckell van 30 gld. 
 
R81,f.40v,dd.16-2-1596: Eed als momboir door Anthoni Fransen, custos over 
Jenneke Goort Erkensdr. 
 
R81,f.41,dd.20-2-1596: Questie aangaande de huwelijksbeloften tussen Peeter 
Jacob Daniels van Oevelwegen en Dymphna Marcelis Fransdr aangaande haer 
craem, soe hem nijet geloeft hadde haer te trouwen. 
 
R81,f.41,dd.24-2-1596: Verkoop door Jan Jan Smulders alias Geven krachtens 
testament dd.27-6-1580 gemaakt met Margriet zijn huisvrouw aan Aert Wouters 
van een stuk land aent Slieven uitgenomen een pacht van 8 vatem rogge te 
betalen aan de clercken naar uitwijsen der fundatie van Hr. Jacob van de 
Eijnde sal. 
 
R81,f.41v,copie dd.27-6-1580: Testament van Margriet Jan Gheven huisvr., 



sieck sijnde van de pest, liggende in een hutte in de ecker. Alles voor haar 
man. Getuige Peter in de Ploegh of hoe hij heten mag, speciaal hiertoe 
gebeden. 
 
R81,f.41v,dd.29-2-1596: Verkoop door Aert Michiels van Doern aan H.Geest-
meesters van een erfcijns van 6 gld. in een meerdere cijns van 18 gld. 
waarvan 12 gld opgedragen zijn aan de kerk van Someren dd.1-12-1595. Hiermee 
is gekweten met consent van Hr. en Mr. Ghijsbertus Masius bisschop van 
'sHertogenbosch alsulcke 6 gld. als Mons. Johan Batista duBois, gouverneur 
van de stad en casteel van Weert te gelden placht uit de goederen Reijnder 
Hanegraefs volgens testament. 
 
R81,f.42,dd.6-3-1595: Verkoop door Tonis Joordens van Lil en Jenneke zijn 
huisvr. van een erfcijns van 3 gld. uit huijs, hof etc. aen'tSlijven aan Jan 
Peters van Breij na dood van de verkoper. De coper heeft gegeven aan de 
erfg. Jacob Daems 50 gld eens ter aflossing van 3 gld. in een cijns van 9 
gld. 
Jacob Reijnder Driesse belooft voor hemzelf en voor Christina Daems zijn 
huisvrouwe moeder Jan Peeter van Breij schadeloos te houden voor genoemde 50 
gld. 
 
R81,f.42,dd.7-3-1595: Verkoop door Frans Joost Vervolcken aan Claes Chielen 
van een stuk land gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.42v,dd.7-3-1595: Verkoop door Frans Joost Vervolcken aan Jelis Joost 
Weijntkens van al zijn kintsgedeelte hem bij dood van vader en moeder 
aangestorven, in een acker genaemd de Grote Acker gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.42v,dd.6-3-1596: Verkoop door Dirck Arien Mr. Dircks aan Aert Peter 
Verschueren van een erfcijns van 2 gld 11½ st in een meerdere rente van 12 
gld. uit onderpand van toebehorende Henrick Verberne volgens brief dd.... 
 
R81,f.42v,dd.6-3-1596: Lambert Henricks verzoekt restitutie van geleende 
penningen als hij Lijske zijn huisvrouwe moeder geleend hadde om daarmee te 
vernaderen alsulck huijs en erfenis als de voorz Lambert vercocht hadde 
Joost Henricks op 28 nov 1595. Aangezien Lijske het geld niet heeft en ook 
niet om de benodigde reparaties aan het huis te doen verzoekt zij Lambert 
het huis weer terug te aanvaarden wat hij doet. 
Overdracht door Lijske Henrick Joostendr aan Lambert Henricks van alsulck 
huijs, hoff etc. als zij vernaderd had. 
 
R81,f.43,dd.6-3-1596: Verkoop door Jhr. Willem van Boschuijsen aan Henrick 
Anthonis Mennensoen van een erfcijns van 32 gld uit huijs, hoff etc. af. 
Peeter Willems van Veersel. 
In marge: Deze cijns is met consent van Henrick Anthonis Mennensoen 
gereduceerd tot 28 gld. 
 
R81,f.43v,dd.13-3-1596: Peeter Fransen m&m Willemke voor haar tocht en Thijs 
Theeuwen van de Eijnde aangaande de erfelijkheid bekennen ontvangen te 
hebben van de knd. en erfg. Thoenis Dirck Geldens 68 gld ter cause van 
hoofdsom van een erfcijns van 3 gld met achterstelle tot deser gagen 
vervallen. 
 
R81,f.43v,dd.3-4-1596: Verkoop door Jan Bongaers aan Jan Denen van een 
erfcijns van 6 gld in een meerdere brief van 12 gld van 25 jan. 1564. 
 
R81,f.44,dd.3-4-1596: Verkoop door Jan Lambert Becx aan Jan Henricks van 
Aelst van zijn portie van wat hem verstorven en aangedeeld was van Aelke 



Lomans gelegen aent Eckerbroeck. 
 
R81,f.44,dd.7-1-1596: Verkoop door Antonis Joordens van Lil en Jen zijn 
huisvr. aan Jan Peeters van Breij van een erfcijns van 3 gld. uit huijs, hof 
etc. aen 'tHoutbroeck. 
 
R81,f.44v,dd.24-4-1596: Verkoop door Willem Gerrits geass. met Pauwel zijn 
zoon, oud over de 24 jaar mede hem sterck makende voor Joostke zijn zuster 
aan Peter Jelis Smulders van de helft in een hofstad gelegen in de Clot-
straet. 
 
R81,f.44v,dd.21-5-1596: Verkoop door Peeter Jacobs van Oevelwegen aan Jan 
Denen van een stukske groes gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.45,dd.22-5-1596: Vernadering door Thonis Jans Bruijstens van een stuk 
akkerland dat Dieriske wed. Dirick Goossen Heijnen c.s. verkocht had aan 
Dries Reijnders Peeters 13 sept 1595. 
Thonis Jans Bruijstens geeft over een stuk akkerland aan Dries Reijnders 
Peeters. 
 
R81,f.45,dd.1-6-1596: Vernadering door Dries Reijnders Peeters van een koop 
als Joost Dirck Rutten 6 juli lestleden gedaen heet tegen de knd. en erfg. 
Thonis Dirck Geldens. 
 
R81,f.45v,dd.1-6-1596: Overdracht in erfmangeling door Dries Jan Smits aan 
Dries Reijnder Peters van een stuk land gelegen omtrent de Eckerbroeck. 
Idem omgekeerd. 
 
R81,f.45v,dd.1-6-1596: Verkoop door Jan Bongaers van Nederweert aan Henrick 
Coppes van Nederweert van 2 schepenbrieven elck van 6 gld uit onderpanden te 
Someren van 22 feb. 1569 gelijck Heijne van Boecholt dieselve van Willem 
Willem Thielens in coop verkregen heeft. 
 
R81,f.45v,dd.5-6-1596: Verkoop door Dries Reijnders Peeters aan Joost Dirick 
Rutten van een koop die hij op 1 juni vernadert heeft. 
 
R81,f.45v,dd.1-7-1596: Op dato voorscr heeft Philips Michiel Philips mij 
secretaris doen opscrijven en voor memorie doen optekenen tgene hier naer 
volgt, te weten naer berekeninge ...... niet in de rekenschap gepasseerd: 
Kessel in Den bosch gedaan van dorpswege   54 gld 
Jan op Vlercken gecort blijkende bij quitan  17 gld 
Philips Denen insgelijk gecort van verschooten 
 ofte conijserende penningen hem toekomende 9 gld 5 st 
Aelbert Goorts etc. 
 
R81,f.46,dd.3-7-1596: Overdracht door Mr. Jan Verdeijsseldonck en Claes 
Deenen met procuratie van Margriet van Essel Andriesdr. wed. Sijmon Dicx 
voor schepenen te Antwerpen dd.18-3-1595 aan Jan Peeter Beelen van een 
huiske met hofin de Dorpstraet tussen Gielis Jan Wouters en Hanrick Joppen. 
Verkoop door Jan Peeter Beelen aan Jan Denen van het huijske bovengenoemd. 
 
R81,f.46v,dd.29-7-1596: Jan Goorts van Duppen wordt voldaan door Hyronumus 
van Kelst. 
 
R81,f.46v,dd.1-7-1596: Vernadering door Jan Henrick Coolen van een stuk 
groes zoals Cornelis Horckmans in koop verkregen heeft tegen Jan Joost 
Hanegreeff volgens schepenbrief dd.21-11-1595. Cornelis weigert de penningen 
omdat het hem niet aanging maar zijn moeder. Jan heeft met de vorster van 



Someren en met de meier van Stercksel als getuige de kooppenningen aan het 
huis van Dirckske, die op het veld was, gedeponeerd. 
 
R81,f.47,dd.21-8-1596: Eed als momboir door Anthonis Fransse, custos over 
Merike dr. Pauwel Roeffs. 
 
R81,f.47,dd.22-8-1596: Verkoop door Willem Tielen aan Dirckske Horckmans tot 
Stercksel van een erfcijns 12 gld en 5 st. uit huis aen't Schoot. 
 
R81,f.47,dd.16-9-1596: Afrekening door Jan Geven alias Smulders met Aert 
Wouters van een koop van 3½ lopensaets land. 
 
R81,f.47,dd.16-9-1596: In marge: Eodem die ratificatie en constitutie door 
Pauwel Claes Ariens aan Jan Willem Henricks. 
 
R81,f.47r,dd.23-9-1596: Overdracht door Jan Wouters m&m Marie voor hemzelve 
en mede fort en sterk makende voor Peeter Henrick Koris? alias Coppen, zijn 
zwager, absent zijnde, aan Hanrick Jansz Joppen van huijs, hoff etc. gelegen 
in de Dorpstraet. 
 
R81,f.47r,dd.23-9-1596: Verklaring door Jan Joost Hanegreeff dat Cornelis 
Henrick(!) Horckmans de beemd gelegen aan de Cruijseijcken van hem gekocht 
heeft t.b.v. Dirckske zijn moeder.(!!) 
 
R81,f.48,dd.1-10-1596: Overdracht door Peeter Jacob Daniels aan Andries Jan 
Smits van zijn haeffelijcke en erfelijcke goederen. 
 
R81,f.48,dd.1-10-1596: Verkoop door Marijke dr. Pauwel Roefs aan Marcelis 
Henrick Bruijnensoon van haar deel aangekomen van vader en moeder in een 
huis aan de Speelheuvel. 
 
R81,f.48r,dd.4-11-1596: Marcelis Henrick Bruijnen verkoopt bovengenoemd huis 
aan Jan Henrick Bruijnen. 
Jan Henrick Bruijnen verkoopt bovengenoemd huis aan Hanrick Maes Melis. 
 
R81,f.48r,dd.4-11-1596: Verkoop door Peter Jacob Daniels van Oevelwegen aan 
Jan Peeters van Breij van een erfcijns van 3 gld. uit huijs, hof etc. aan 
Opstal. 
 
R81,f.49,dd.6-11-1596: Verkoop door Jan van Duren soone Jacob Proeme aan Jan 
de Garencooper van een stuk land groot 5 lopensaets gelegen aent Schoot. Jan 
Denen verpacht het stuk aan Jan van Duren. 
 
R81,f.49,dd.8-11-1596: Vernadering door Sijmon Theunis Sijmons m&m Marie dr. 
Maes Peeter Sanders van een koop die Jan Jan van Berckel van Dirck Henrick 
van de Greef verkregen had. 
 
R81,f.49r,dd.12-11-1596: Belofte van betaling door Goort Cuijlemans aan 
Jacob Reijnder Dries als erfg. Mr. Jacob Daems van 30 gld. 
 
R81,f.49r,dd.19-11-1596: Verkoop door Marten Willem Sbruijnen aan Goossen 
Willem Sanders van een stuk land aent Slieven belendende een ecker toebeho-
rende Mr. Anthonis pater tot Dommelen oft rector als hij seijde. 
 
R81,f.50,dd.23-11-1596: Verkoop door Jan Martens aan Aert Peter Verschuijren 
van een lopensaets land gelegen aen de Postel. 
Aert Peters Verschuijren verkoopt Jan Martens een ½ lopensaets gelegen aen 
de Molenberch. 



 
R81,f.50,dd.23-11-1596: Anneke wed. Claes Wouters met Henrick Aert Hoeben 
haer swager, belooft te betalen Heijlke wed. Jan Peters 55 gld. 
 
R81,f.50r,dd.27-11-1596: Overdracht door Jan Jan SBruijnen, Lenaert 
Bruijstens m&m Aelke, Goort Philipsen als gecoren momboir van Eercke onm. 
knd. Bruijsten Bruijsten Verhees aan Jan Willem Lomans van alsulk recht en 
toezegginge als hen mag toekomen uit kracht van testament in de nagelaten 
goederen van Jan SBruijnen en Peerke. 
 
R81,f.50r,dd.29-11-1596: Vernadering door Dries Reijnders van een koop die 
Jotge Ruth Martensdr op 29 dec 1595 verkregen heeft van Jacob Reijnder Dries 
gelegen aent Hagelcruijs. 
 
R81,f.51,dd.4-12-1596: Verkoop door Dries Reijnders van de vernadering van 
29 november aan Joostge Ruth Martens. 
 
R81,f.51,dd.4-12-1596: Verkoop door Peter Reijnder Belmaker aan Wouter Joost 
Wouters van een stuk land van 2 lopensaets. Het convent van de susteren tot 
'sBosch pretendeerde een rente van 3 gld jaarlijks. Deze rentebrief van 
10-2-1525 wordt t.o.v. van schepenen overgedragen aan Wouter Joost Wouters 
door Peter Reijnder Belmakers, Willem Belmakers zijn zoon en Antonis Lomans 
m&m Anne dr. Peter voorz. 
Vidimus van de schepenbrief dd.10-2-1525: Joes filius quondam Wolteri 
Goyaerts, maritus et tutor legitimus ut dicebat Marie sue uxoris filie 
quondam Lamberti filii quondam Godefridi Cockse verkoopt Magister Nicolaes 
Kivits. 
 
R81,f.52r,dd.14-12-1596: Overdracht door Jan Block aan Jan Aert Sanders van 
een stuk land gelegen aen de Mortel. 
 
R81,f.52r,dd.16-12-1596: Verkoop door Jan Horckmans aan Peeter Celensz tot 
zijn tocht en zijn kinderen ter erfrecht van een erfcijns van 2 gld uit 
huijs, hoff etc. gelegen aen de Heij, 
 
R81,f.53,dd.17-12-1596: Overdracht door Philips Jan Philips aan Hr. en Mr. 
Dirck Brants van alsulcke actie hem competerende in huis en hof aent Slieven 
eertijds toebehoord hebbende Willem Brants de voorz. Dircks broeder. 
 
R81,f.53,dd.19-12-1596: Verkoop door Peeter Dirick Belensz aan Nicolaes 
Dirick Belensz zijn broer van zijn versterf en kindsgedeelte hem aangestor-
ven na dood van Dirick zijn vader en Margriet zijn moeder in huijs, hoff 
etc. gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.53,dd.23-12-1596: Verkoop door Gielis Jan Wouters aan Joris Dirick 
Cornelisz van huijs, hoff etc. gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.53r,dd.23-12-1596: Verkoop door Joris voorz aan Gielis Jan Wouters van 
een erfcijns van 2 gld 15 st te vergelden op St. Martensdag soo lange als 
Gielis en Margriet zijn huijsvr. zullen leven. 
 
R81,f.53r,dd.17-7-1596: Verkoop door Gelis Marcelis van Bussel m&m Anna, 
Joost Staels m&m Thoniske aan Jan Dirick Peeters hun zwager van huijs, hoff 
etc gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.54,dd.2-10-1596: Overdracht door Jan Reijnen aan Pauwel en Joost Ceel 
Ghielen kinderen van alsulck gedeelte als hem competeert in het goed van 
Michiel Verhofstad aan de Heijde. 



Pauwel en Joost Ceel Ghielen verkopen Jan Reijnen een erfcijns van 4 gld 6 
st uit de goederen van Michiel Verhofstadt. 
 
R81,f.54,dd.6-6-1596: Verkoop door Dirick Willem Lomans m&m Thoniske en Jan 
Aert Schepers m&m Marike, beide drs van w. Michiel Marten Maes en Heijlke 
Hr. Antonis Claes Willemsdr van een erfcijns van 2 gld 4½ st volgens brief 
van Helmond van 1 maart 1524, welke cijns Hr. Antonis in koop verkregen had 
van Wouter Dirick Baeckermans uit onderpanden gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.54r,dd.30-12-1596: Scheiding en deling tussen Dirick, Jan, Claes en 
Geertge, knd. Jan Dirick Geldens en Peerke Maes Peter Sanders. 
 
R81,f.55r,dd.3-1-1597: Scheiding en deling tussen Aert, Marten, Dirck Gelis 
m&m Jenneke en Jan Dirck Jansen m&m Marike alle knd. en erfg. Daniel Deenen 
verwekt bij Goortje Aert van Houtsdr. 
 
R81,f.57,dd.11-1-1597: Verkoop door Henrick Maes Melis m&m Aelke aan Peeter 
Jacob Daniels van Oevelwegen van een stuk erfs met een vervallen huijs, hoff 
en hofstatt gelegen in de Commerstraet zoals de vader van de verkoper in 
koop verkregen had van de momboir van Aelke voorz. 
Aelke verklaart dat Mary Naeten haar grootmoeder ter cause van de voorz koop 
ontvangen heeft van Jacob Daniels, des kopers vader 25 gld en dat vanwege 
Jenneke Aelkes moeder voor haar tochtrecht. De koper zal aan verkoper op 
Vastelavond nog eens 25 gld betalen. 
 
R81,f.57r,dd.17-1-1597: Overdracht door Evert Aert Heijnen alias Vermaessen 
aan Jan Janssen van Helden van al zijn recjt hem competrende te Lierop op 
goed van zijn vader en moeder aangekomen. 
 
R81,f.57r,dd.17-1-1597: Verkoop door Jan Aert Sanders aan Susanna wed. 
Henrick Hermans van een goet lopensaets land wat hij in koop verkregen had 
tegen Jan van Doorn, gelegen aent Slijven ul. Jan Willem Lomans, al. Lenaert 
Bruijsten van Mierlo, af. Luijtge SConincx. 
 
R81,f.57r,dd.22-1-1597: Verkoop door Goort Everts aan Jhr. Willem van Kessel 
van een rente van 6 gld uit onderpanden te Someren. 
 
R81,f.58,dd.28-1-1597: Verkoop door Henrick Jan Joppen aan Mr. Jacob van 
Baerloe nu pastoir tot Asten van een cijns van 9 gld 10 st. welke Henrick in 
coop verkregen heeft tegen Peeter van de Goir en Peeter van Weerdingen en 
hen aangekomen en verstorven na dood van Lambert Joost Wouters en Catharijne 
zijn huisvrouw en gevestigd dd.12-2-1570. 
 
R81,f.58,dd.28-1-1597: Belofte van betaling door Goort Cuijlemans aan 
Hanrick Joppen van 25 gld en op St.Jansmis nog 25 gld als vereijcke en met 
recht verwonnen schult. 
 
R81,f.58,dd.29-1-1597: Schuldbekentenis van Peeter Jan Truijens aan Jan 
Daniels, garencooper van 40 gld. 
 
R81,f.58r,dd.3-2-1597: Verkoop door Goort Philips van Helmond aan Philip 
Chiel Philips van een erfcijns van 8 gld uit huijs, hoff etc. gelegen 
omtrent de Opstal. 
 
R81,f.58r,dd.5-2-1597: Akkoord tussen Michiel Goorts en Mr. Anthonis 
Fransen, custos te Someren met de heere momboirs geordineerts over Lijske 
Jan van Duerendr. 
 



R81,f.58r,dd.14-2-1597: Overdracht door Jan Jan Smulders alias Geven aan 
Wouter en Lijntke zijn zoon en dochter van een stuk land gelegen aen de 
Mortel. 
Approbatie van Wouter voors mede voor Lijntge zijn zuster van alsulcke 
verkopinge als Jan Jan Smulders alias Geven hun vader eertijds gedaan heeft 
tegen Aerdt Wouters. 
Verkoop door Aerdt Wouters aan Lijntge dr. Jan Jan Smulders alias Geven van 
een cijns van 2 gld uit huijs etc. aen de Speulheuvel, ul. Wouter Joost 
Wouters, af. Truijcke Huechtens. 
 
R81,f.59r,dd.16-2-1597: Overdracht door Abraham Thonisz Verdonck m&m Henrica 
dr. Jan Kerkhofs aan Jan Kerkhofs zijn vader t.b.v. zijn naekinderen verwekt 
bij Lijske zijn tegenwoordige huisvrouw van alle gerechtigheden en 
kindsgedeelte hem aangekomen na dood van Francesca zijn wijffs moeder en nog 
aankomen zal na dood van Jan Kerkhoffs zijn wijffs vader in huijs etc. aen't 
Slijven. 
 
R81,f.59r,dd.19-11-1596: Accoord tussen Willem Marten Sbruijnen en Peeter 
Philips van de Berge vorster te Someren. Wegens haar betoonde goedheid van 
Jenneke dr. Peeter Philips bezet Willem haar met een akker of een rente van 
3 gld. Sterft Jenneke zonder wett. knd. dan vervalt alles aan haar ouders. 
 
R81,f.60,dd.26-2-1597: Verkoop door Ike Simons aan Antonis Fransen t.b.v. 
het altaar van H. Maria van een cijns van 2 gld uit huijs, hoff etc. gelegen 
aent Slijven. 
 
R81,f.60,dd.27-2-1597: Ontslag van momboirschap door Lenaert Janssen 
Hoogaerts als m&m Lijske Teeuwens voor dirick Joost Teeuwens van alsulcke 
curatele en administratie over de goederen van Lijske voors. 
 
R81,f.60r,dd.3-3-1597: Belofte van betaling van met recht verwonnen schuld 
door Anneke wed. Aert Jansen van Ruth en Sander Willem van Kiglaer en Dierck 
Willem van Aelst als momboirs van de  voirscr. Anneke en Jan Aerts van Ruth 
voor zz. en Jan Aelberts m&m Heijlke en Hanrick Hanricks m&m Jenneke knd. 
van Aert en Jenneke voorz, samen ook door Dirck broeder en voor Lijske onm. 
dr.v. Aert en Anneke t.g.v. François van de Werve tot Helmond voor 136 gld. 
 
R81,f.61,dd.10-3-1597: Verkoop door Jan Peter Vos aan Thonis Peter Vos zijn 
broer van al zijn kintsgedeelte hem aangestorven na dood van Peeter en Maria 
zijn vader en moeder in huijs, hoff etc. 
Idem verkoop door Joost Peeter Vos aan Thonis zijn broer. 
Belofte van betaling door Thonis Peeter Vos aan Jan Peeter Vos van 81 gld. 
Idem aan Joost Peeter Vos 81 gld. 
 
R81,f.61r,dd.10-3-1597: Akkoord en scheiding en deling tussen Jan Joost 
Horckmans ter eenre en Reijnder Jan Peeters m&m Dirickske ter andere van 
alsulcke goederen als Jan Horckmans noch in behout heeft van zijn 1e huisvr. 
als van zijn leste tegenwoordige huisvrouw. 
 
R81,f.62r,dd.13-3-1597: Verklaring door Anthonis Verberne dat Goort 
Horckmans het goed eertijts toekomende Jan Claessen alias SBueren gebruikt 
heeft na de laatste pesttijd zonder daarvan akte te hebben en zonder de 
lasten en pachten in het dorp daarover betaald te hebben. 
 
R81,f.62r,dd.18-3-1597: Verklaring door Goort Peter Cuijlmans op 13 maart 
kwaad gesproken te hebben van Goossen Willem Sanders en zijn zoon. Hij ver-
klaart in dronkenschap gesproken te hebben en niets ten laste van genoemde 
te weten. 



 
R81,f.63,dd.15-3-1597: Verkoop door Christina Daems gerenuntieerd hebbende 
de toght t.b.v. Jacob Reijnders met Jacob voorz. aan Goordt Peter Cuijlmans 
t.b.v. zijn naekinderen verwekt bij Joostke nat. dr. van Jhr. Willem van 
Kessel van een cijns van 6 gld in een meerdere cijns van 9 gld volgens brief 
dd.16-3-1572 (?)en volgens brief te Asten dd.24-2-1554 gelegateerd aan 
Joostge door Hr. Verboijschot. 
 
R81,f.63r,dd.15-3-1597: Verkoop door Eijcke Snijers aangaande haar tocht en 
Henrick Laerkens aan Lambert Henricks van een rente van 3 gld welke Dirick 
Wouters verkocht had aan Mr. Geraert van Heeze, custos tot Lierop uit 
onderpanden gelegen omtrent de Mortel volgens brief van 13 mei 1576 welke 
rente Joostge Thonis eertijts te gelden plach. 
 
R81,f.63r,dd.17-3-1597: Scheiding en deling tussen Sijmon Huijbert Sijmons 
m&m w. Aelke zijn 1e huisvr. en Goort Philip Chielensz m&m Johanna alle knd. 
en erfg. Joost Verstraeten en Anneke Marten Happendr. 
 
R81,f.65,dd.17-3-1597: Verkoop door Sijmon Hubertsz Sijmons uit kracht van 
testament aan Goort Philips van de halve hofstad met schuere gelegen aent 
Schoot. 
 
R81,f.65,dd.26-3-1597: Belofte van betaling van een recht verwonnen schuld 
door Marcelis Henrick Bruijnen en Daniel Jan Sijmons t.g.v. Hr. en Mr. Dirck 
Brants voor de som van 3 mud rogge. 
Idem door Peeter Thonis Trips aan Peeter Maes Trips van 19 gld 4 st. Jan Jan 
Martens belooft Peeter Thonis Trips te indemneren. 
 
R81,f.65r,dd.26-3-1597: Verkoop krachtens testament door Margriet wed. Claes 
Aryen Slaets aan Hilleke wed. Henrick Berthout Smolders van een rente van 4 
gld uit onderpanden volgens brief van 11 maart 1594. 
 
R81,f.65r,dd.26-3-1597: Akkoord tussen Jan Willem Hanricks en de momboiren 
van Marij Jan Lomansdr, wed. Dirck van Hout. 
 
R81,f.66,dd.26-3-1597: Willem Janssen van Nuenen constitit ad lites tantum 
Hiweronymus van Kelst etc. 
 
R81,f.66,dd.31-3-1597: Verkoop door Lenaert Jan Hoogaerts m&m Lijske aan 
Peeter Huijberts Aerts van een half stuk land gelegen omtrent de Willic-
kensweg. Het genoemde stuk land is door de momboiren van Lijske verhuurd aan 
Lambert van Beeck en deze mag het nog drie jaar in huur hebben. 
 
R81,f.66,dd.31-3-1597: Verkoop door Frans Lenaert Hoogaerts aan Lenaert zijn 
broer van al zijn gedeelte hem aangestorven van vader en moeder in huijs, 
hoff etc. gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.66r,dd.31-3-1597: Verkoop door Lenaert Jan Hoogaerts aan Diricke Joost 
Teeuwens van een stuk land gelegen omtrent de Mortel ul. Stijntje van Leendt 
alias van de Sandt, uf. Roelof de Bloyere. 
 
R81,f.66r,dd.2-4-1597: Erfwisseling tussen Philips Chiel Philips ter eenre 
en Philips Gerit Michiels voor zz. en Dirick Marten Diricks m&m Stijntje en 
mede voor Jenneke haar zuster, dr.v. Gerit Michiels voorz. ter andere aan 
Philips Michiels hun oom van een half schuere met een stuk dries etc. 
Philips Chiel Philips draagt op aan Philip, Dirick en Jenneke een half huijs 
etc gelegen omtrent de Capelle. 
 



R81,f.67,dd.9-4-1597: Verkoop door Jan Jacobs m&m Ermgarde aan Dirick Jan 
Cangieters van al zijn versterf hem en zijn vrouw aangestorven van Mechtelt 
zijn moeder en hem nog zal aansterven van Jan de Gruijter hens vader. 
 
R81,f.67,dd.14-4-1597: Verkoop door Dirick Jan Hoogaerts aan Lenaert Jan 
hogaerts zijn broer van al zijn gedeelte hem aangestorven van vader en 
moeder en zijn broer. 
 
R81,f.67r,dd.14-4-1597: Mr. Antonis Fransen, momboir gesteld van Jenneke 
wed. Jan Gerards Deenen.  
 
R81,f.67r,dd.16-4-1597: Verkoop door Jan van Rijsingen m&m Engelke aan 
Aerndt Peter Verschueren van een stuk land groot 5 lopensaets sijnde 1/4 
deel van de huisvr. des copers gelegen aan de Hoogenweg ul. Willem Gijben, 
af. Willem Jordens. 
 
R81,f.67r,dd.24-4-1597: Verkoop door Jan Jan Martens aan Dirick Gielis van 
de Cruijs van een erfcijns van 5 gld 10 st uit een stuk land van 1═ lopens 
genoemd de Waterlaet gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.68,dd.24-4-1597: Verkoop door Dirick Henricks van de Greeff aan 
Henrick Dries Smits van een stuk eckerlants gelegen omtrent de Muelenstraet 
ul. Jan Verheijenbraecke, al. Reijnder opt Sant, uf. Jan de Bitter, af. 
Dirick Willem Chielensz. 
 
R81,f.68r,dd.28-4-1597: Verkoop door Jan Lambert Bocksoon m&m Arike Jacob 
Scherders aan Claes Jan Deenen van zijn kindsgedeelte vanwege zijn huisvr. 
aangestorven genoemd het Boerengoed gelegen aent Eckerbroeck ul. Jan 
SRuijters, al. Claes Jan Lomans. 
 
R81,f.68r,dd.29-4-1597: Verkoop door Lenaert Jan Hoogaerts m&m Lijske 
Teeuwensdr aan Jan Hanrick SBruijnen van zijn gerechtigheid in een stuk land 
gelegen aen de Heijde. 
 
R81,f.69,dd.7-5-1597: Constitutie door Lucia Vos aan secr. Hyronymus van 
Kelst. 
 
R81,f.69,dd.7-5-1597: Verkoop door Marten Aert Martens aan Jhr. Hugo van 
Berckell, schouthet in Peellant van een cijns van 6 gld uit onderpanden aent 
Slijven volgens brief van 17 maart 1541. 
Belofte van betaling door Goort Willems aan Marten Aert Martens van de som 
van 27 gld vanwege bovenstaande verkoop aan Jhr. Hugo van Berckell. 
 
R81,f.69,dd.7-5-1597: Verkoop door Jan Gorts van Duppen aan Nelis Jan 
Tuenkens Baeckermans van al zijn gerechtigheid in een stuk land en groes 
gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.69r,dd.12-5-1597: Peeter Jacobs van Oevelwegen vraagt twee of drie 
onpartijdige mannen om te arbitreren inzake zijn huwelijksgelofte met Dympna 
Marcelis Fransendr daar hij nu ter tijt niet gelegen en is te trouwen door 
sijn quaelijck vaeren ende andere oirsaecken. 
 
R81,f.69r,dd.14-5-1597: Verkoop door Geraert Aert Scherders aan Jenneke wed. 
Jan Gerit Deenen van een rente van 9 gld. uit huijs, hof etc. aen't Schoot. 
 
R81,f.70,dd.24-5-1597: Overdracht krachtens testament gemaakt voor Hr. Jan 
van de Seijlberch dd.5-10-1584 door Jan Jan Smulders alias Geven aan Wouter 
en Catharina zijn kinderen verwekt bij Margriet Wouter Willemsdr van huijs, 



hof etc. zoals Jan eertijds in koop verkregen had tegen Mary Pauwels Roefs 
weduwe gelegen aent Slijven. Jan mag op de goederen blijven wonen tot zijn 
dood. Wouter en Catharina zullen elk 50 gld betalen. 
 
R81,f.70,dd.24-5-1597: Reijnder Martens, burger en inwoonder der stad 
Maseijck constitueeert Hieronymus van Kelst om de schulden die men aan hem 
heeft te Someren op te eisen. 
 
R81,f.70r,dd.29-5-1597: Verkoop door Lenart Jan Hoogarts m&m Lijske aan Jhr. 
Willem van Kessel van alle gerechtigheit in de helft van een stuk erf groot 
9 lopens, gelegen aent Slijven waarvan Roelof de Bloeyere de andere helft 
bezit. 
 
R81,f.70r,dd.29-5-1597: Verkoop door Goort Cornelis aan Hr. en Mr. Andreas 
Driessen, pastoir tot Nederweert tot behoeff van de diener der misse 
eertijts gefundeert bij Hr. Anthonis Bijlmaecker op het altaar van St. 
Jacobs, apostel, van een rente van 6 gld, die verkoper heft op het corpus 
van Someren welke rente Jan Willem Wagemaeckers verkocht heeft Heijn 
Cornelisse van Nederweert volgens brief van 30 november 1566 en welke Jan 
Rutten de zwager van Heijn Cornelis aan Goort verkoper eertijts opgedragen 
heeft. 
 
R81,f.71,dd.29-5-1597: Transport door Heijn Coppers m&m Marike dr. w. Jan 
Bongaerts aan Hr. Andries Driessen pastoir tot Nederweert van 2 erfcijnsen 
van elk 6 gld te vergelden aan schepenen van Someren uit onderpanden gelegen 
aent Schoot volgens brieve van 22 feb. 1569 en Willem Willem Tielen belooft 
jaarl te betalen Lijnse van Boecholt na vervallen derselver brieven Heijn 
aangekomen vanwege zijn vrouw. 
 
R81,f.71,dd.9-6-1597: Verkoop door Jan Jan Martens aan Willem van Reest van 
een huijs mit een bebout mit 2 worme? ende 4 gespannen etc. gelegen aent 
Schoot. 
 
R81,f.71r,dd.23-6-1597: Verkoop door Jan Jan Diricks voor hemzelf en voor 
Geertruij zijn zuster aan Henrick Frans Denens van een stuk groes. 
 
R81,f.71r,dd.7-7-1597: Verkoop door Gielis Cornelis, Huijbert Peters m&m NN 
en Gielis zich sterck makende voor de onm.knd. Henrick Cornelis aan Peter 
Thonis Geraerts van alle gerechtigheden in het versterf van Wilbert Cornelis 
Dericx. 
 
R81,f.71r,dd.10-7-1597: Scheiding en deling tussen Jan Jacob Gijbens en 
Willemke zijn zuster [---] Jacob Gijbensoen afgaende haar tocht met consent 
en bijwesen van Vreijns Jans Thijssen haer swager als haar momboir. 
 
R81,f.72r,dd.21-7-1597: Overdracht door Jan Jacob [Gijben] aan Hr. en Mr. 
Dirick Brants van een campke land. 
 
R81,f.73,dd.28-7-1597: Beslaglegging op een schuer staende op de hoeve van 
Roode waer Frans van Baerloe op woont door de Provisor van Postel wegens 
achterstallige pacht. Accoord door Mathijs zijn zoon, waarbij de schepenen 
Willem Rutten en Aert Bitters de helft van de schuren zullen vullen. 
 
R81,f.73r,dd.8-8-1597: Constitutie van Hanrick Jan Joppen voor Jenneke zijn 
vrouw om in zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen. 
 
R81,f.73r,dd.11-8-1597: Accoord tussen Jan van Rijsingen m&m Engelke met 
Aert Peters om het land zoals gekocht dd.16-4-1597 te aanvaarden. 



 
R81,f.74,dd.12-8-1597: Lenart Jan Hoogaerts heeft opgedragen Jan Janszn van 
Ayen en Jan Tielens van de Berckven alle recht in een stuk land aan de 
Mortel, Lenart vanwege zijn vrouw aangekomen. 
 
R81,f.74,dd.16-8-1597: Lenart Jan Hoogaerts heeft opgedragen Peeter Ceel 
Hermans al zijn versterf hem aangestorven van Jan Goossen Heijnenszn en 
Henrick zijn broer haere oomen. 
 
R81,f.74,dd.20-8-1597: Joost Peters belooft te betalen Jan Denen, garenko-
per, 18 gld 16 st. 
 
R81,f.74,dd.20-8-1597: Ambrosius Tielkens belooft te betalen Jan Denen, 
garenkoper, 31 gld. 
 
R81,f.74,dd.20-8-1597: Constitutie door Jan van Dueren en Willem Jansen van 
Nuenen aan Jaspar Gerrits van Nuenen wnd binnen ????? om te accorderen met 
Anthonis Weijnen aangaande een camp gelegen te Nuenen de voorz Anthonis 
aanbestorven van Hr. Aert van Dijck, prb. 
 
R81,f.74r,dd.3-9-1597: Belofte van betaling door Ceel Heermans aan Arien 
Henrick Heijmskens van een mauwer rogge. 
 
R81,f.74r,dd.3-9-1597: Beslag op al het cooren als Jan Wouters heeft 
ontvangen van Jhr. Willem van Boshuijsen door Hr. Jan van de Seijlberch en 
Jan Denen. 
 
R81,f.74r,dd.16-9-1597: Constitutie door Hieronymus van Kelst voor de 
eersame Mr. Wessel Claessen van Os, procureur wnd te 'sHertogenbosch. 
 
R81,f.75,dd.24-9-1597: Belofte van betaling door Anthonis Claes Sijmons aan 
Jan Denen, garencooper van 18 gld 4 st. 
 
R81,f.75,dd.24-9-1597: Verkoop door Dirck Tielens, Philip Chielen m&m 
Henrickske en Goort Philips hem fort en sterk makende voor Merij zijn moeder 
aan Dries Reijnder Peters van alsulck deel hen verstorven van Tielen van 
Ruth. 
 
R81,f.75,dd.25-9-1597: Constitutie voor Hieronymus van Kelst door Frans 
Weelen wonend tot Weert als momboir van de knd. Jacobs Tessers om Frans van 
Baerloe te verhoren op zekere interrogatie. 
 
R81,f.75,dd.30-9-1597: Verkoop in erfmangeling door Jan Jans Martens aan 
Peeter Thonis Trips van huijs, hoff etc. gelegen aan de Postel. 
Idem van een stuk land gelegen in de Veltenisecker. 
Verkoop in erfmangeling door Peeter Thonis Trips aan Jan Jans Martens van 
huijs, hoff etc. gelegen aent Schoot. 
Akkoord tussen Gielis Jan wouters ter eenre en Peeter Thonis Trips over een 
verhuur door Peeter voorz aan gielis en zijn huisvrouw hun leven lanck van 
sijne camer om daarin te wonen. 
Schenking uijt rechter vrientschappe door Jan Martens aan Peeter Thonis 
Trips van 10 gld 5 st als de voirsz Jan van Jan Aert Sanders is resterende. 
 
R81,f.76,dd.30-9-1597: Verkoop door Lenaert Jan Hoogaerts aan Jan Hane-
greeffs van al zijn gerechtigheid in een stuk land gelegen aen de Heije 
gelijck de voirsz Lenaert eertijts verkocht heeft gehadt aan Jan Henrick 
SBruijnens. 
 



R81,f.76r,dd.3-10-1597: Testament van Jvr. Anna van Baxen wed. Jhr. Berthout 
van Kessel, gezond. Erfgenamen de kinderen Johan en Anna, Willem en Johanna. 
Bepaling over de verkochte hoeve op Heusden onder Asten. Aan haar dr. 
Margriete geprofest in het klooster van Binderen een rente haar in haar 
weduwlijke stoel aangestorven van die van Ammelroy en aan Margriet dr.v. 
haar zoon Jan in hetzelfde klooster ook een rente. 
Jvr. Anna van Baxen verklaart dat zij vanwege haar ouderdom haar goederen 
niet meer kan regeren. Zij constitueert haar zoon Johan. 
 
R81,f.78,dd.5-10-1597: Volgens een plakkat dat 3 dagen aan de kerkmuur 
gehangen heeft zal Gielis Marten Loyen 3 dagen bij de vorster in huis zijn 
van zonsopgang tot zonsondergang om te zien of er iemand komt die iets ten 
nadele van hem te zeggen heeft. 
Schepenen verklaren dat niemand gekomen is dus dat de achterklap waaronder 
Gielis geleden heeft niet terecht was. 
 
R81,f.78r,dd.8-10-1597: Bekentenis door Hanrick Jan Denensoen dat hij van 
zijn vader Jan de som van 33 gld 10 st. op zijn kintsgedeelte ontvangen 
heeft en dat zijn zusters Marijke en Jenneke ook zoveel zullen moeten 
ontvangen voordat ze verder gelijk op kunnen delen. 
In marge: Deze akte is gecasseerd 28 jan. 1602. 
 
R81,f.79,dd.8-10-1597: Bekentenis door Aert Claes Goorts dat hij ontvangen 
heeft uit handen van Hieronymus van Kelst van alsulcke obligatie verleden 
bij Clement Janssen wnd te 'sBosch groot 20 gld omdat Aert borg was geweest 
voor Clement toen hij door vrijbuijters gevangen was. 
 
R81,f.79,dd.8-10-1597: Verkoop door Hr. Henrick Waegemaekers, cappelaen tot 
Asten en Antonis Fransen, custos tot Someren, executeurs van het testament 
van Hr. en Mr. Jacob van Baerloe, pastoir binnen Asten aan Jan Henrick 
Bruijnen van een rente van 9 gld 10 st door Hr. Jacob dd.28-1-1597 gekocht 
van Henrick Jan Joppen en gevestigd dd. 12-2-1570. 
 
R81,f.79r,dd.9-10-1597: Belofte van betaling door Frans Jan Lemmens aan 
Goossen Anthonis van Roggel als gevolmachtigde van Jan van Roggel van 12 
gld. 
Belofte van betaling door Jacob Dircx van Kessel aan Goossen Anthonis van 
Roggel als gevolmachtigde van Jan van Roggel van 12 gld. 
 
R81,f.79r,dd.9-10-1597: Testament van Aert Lamberts en Jenneke dr. Jan 
Wouters sijne huijsvrouwe, beide gesont. 
 
R81,f.80,dd.15-10-1597: Testament van Peeter Willems van de Goir en Jenneke 
Pauwel Roeffsdr zijn huisvrouw. Jenneke is ziek. Op de langstlevende, maar 
na zijn testateurs dood moet alles devolveren op Aelke dr van Jenneke. 
Jenneke legateert op Aelke haar dochter de kiste staande in de kercke en de 
schrijne staende in het huis van de testateur. Ook aan Marike Pauwel 
Roeffsdr haar zuster haar heijcke. 
 
R81,f.81,dd.18-10-1597: Philips Chielen heeft afgerekend in presentie van 
Ambrosis Marcelis van de Seijlberch en Philips Jan Philips de administratie 
van de goederen van Grietje onm.dr. Bruijsten Bruijsten Verhees. Philips 
blijft Grietje nog 34 gld schuldig en 15 vaten rog. Ook moet hij nog betalen 
aan Jan Tielens en Simon, burgemeesters 30 contributien die hem in deze 
rekening pepasseerd zijn. 
 
R81,f.81,dd.20-10-1597: Verkoop door Dirixske wed. Dirick Goossen Heijnen-
soen aan Jan Peeter Janssen van een stukje beemd gelegen omtrent de 



Molenberch. Zij mag tot haar dood toe het stukje land gebruiken. 
 
R81,f.81,dd.21-10-1597: Verkoop door Lenaert Jan Hoogaerts aan Jan van 
Leveroy van al zijn gerechtigheid hem competerende in huijs, hoff etc. en 
zijn gerechtigheid in een ecker. 
Vernadering door Dirick Hoogaerts van bovenstaande verkoop. 
Dirick verkoopt aan Jan. 
 
R81,f.82,dd.21-10-1597: Verkoop door Lenaert Jan Hoogaerts m&m Lijske aan 
Roelof de Bloyer van huijs, hoff etc gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.82,dd.21-10-1597: Verkoop door Joost Tuenis Verberne aan Lenaert Jan 
Hoogaerts van de helft van een ecker groot 5 lopensaets gelegen aent 
Slijven. 
Anthonis Verberne heeft gerenuntieert van de tocht hem toekomend in de helft 
van een ecker, door Joost zijn zoon verkocht aan Leenaert Jan Hoogaerts. 
 
R81,f.82r,dd.22-10-1597: Belofte van betaling door Peeter Willems van de 
Goir van de helft van een rente van 4 gld 15 st staande in de goederen van 
Jan Willems van Baeckel, zodat de voorz Jan van Baeckel en zijn erven en 
nakomelingen daarvan onbelast zullen zijn. 
 
R81,f.82r,dd.3-11-1597: Verkoop door Hilleke wed. Henrick Berthout Smulders 
aan Jan Willem Henricks van Baeckel van een stuk land welk stuk Henrick 
Berthouts eertijts in koop verkregen heeft tegen Simon den Timmerman en de 
voorz Henrick in zijn leven aan de voorz Jan Willem Henricks verkocht heeft 
gehad. 
 
R81,f.82r,dd.5-11-1597: Bekentenis van ontvangst door Henrick Geldens den 
Decker uit handen van Jan Pecx van 9 gld x st. uit kracht van procuratie van 
Fijke Pecx voor notaris en getuigen binnen de stad Loven op Jan Goorts te 
dien einde gepasseerd sijnde. 
 
R81,f.83,dd.24-11-1597: Verkoop door Aert Vreijns Thijs aan Peeter SFroyens 
van een stuk land. 
 
R81,f.83,dd.12-6-1596: Verkoop door Jan Lenaert Maess aan Jan Jan Hoonich-
manssoen van een hoff groot ca 6 roeden gelegen aan Deijnde Schoots. 
 
R81,f.83r,dd.10-12-1597: Verkoop door Goort Everts van Asten aan Hr. en Mr. 
Geraert Jacobs pastoir tot Someren van een cijns van 3 gld. gevestigd 
18-9-1549. 
 
R81,f.83r,dd.10-12-1597: Momboirstelling voor Willem Loomans en Marten 
Willem Sanders over Margriet Frans Loomansdr. 
 
R81,f.83r,dd.10-12-1597: Vertijdenis door Aert Claes Potters op alsulcke 
actie en gerechtigheid op de goederen Dirrick Henrick Smollers sal. tbv. 
Andries Smits, medeschepen. 
 
R81,f.84,dd.29-12-1597: Verkoop door Peeter Thonis Trips aan Aert Peters 
Verschueren van een stuk land. aan d'Eijnde Schoots. 
 
R81,f.84,dd.29-12-1597: Verkoop door Peeter Thonis Trips aan Lenaert van 
Meijel van een stuk beemd gelegen in de buenre genoemd Wilboortsbeemd. 
 
R81,f.84r,dd.31-12-1597: Verkoop door Dirick Henricks van de Greeff aan Jan 
Sanders en Marike zijn zuster van een jaerl. pacht van een vaet rogge welke 



pacht de voorz Dirck was heffende uit de goederen Willem Sanders. 
 
R81,f.84r,dd.5-1-1598: Constitutie van Aert Lamberts viir Hieronymus van 
Kelst. (Latijn) 
 
R81,f.84r,dd.10-1-1598: Verkoop door Diriske wed. Dirick Goossen Heijnen aan 
Thonis Janssen Verdoyenbraecken van een stuk land gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.85,dd.19-1-1598: Verkoop door Henrick Maes aan Marike Pauwel Roeffs 
dochter van een erf. rente van 8 gld uit zijn gerechtigheid in huijs, hoff 
etc gelegen aan de Spuelhovel. 
 
R81,f.85,dd.27-1-1598: Verkoop door Margrieta wed. Niclaes Ariaens met haar 
momboiren Michiel Goorts en Jan Jan Everts aan Lenaert Jan Hoebens van 
Meijel van een erfcijns van 4 gld 15 st als de voorz Niclaes heffende was 
uit een stuk beemd gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.85r,dd.30-1-1598: Verkoop door Dirick Henricks van de Greeff aan 
Henrick Frans Denens van een stuk groesveld gelegen aent Schoot. 
 
R81,f.85r,dd.20-2-1598: Verkoop door Joost Willem Peters aan Jenneke wed. 
Jan Deenen ter tocht en haer kinderen verwekt bij Jan Deenen ter erf. van 
een rente van 5 gld 10 st. uit een stuk beemd gelegen aen't Schoot, genoemt 
het Eusel. 
 
R81,f.86,dd.20-2-1598: Belofte van betaling door Jan Joost Hanegreeffs aan 
Jacob van Leendt van een som van 13 mauwer en 2 vaeten rogge goet ende 
leverbaer daer er de eenen coopman de ander mee betaalt. (10 mauwer 
Helmondse maat, de rest Somerense maat) 
 
R81,f.86r,dd.24-2-1598: Verklaring door Willem Jan Gerts en Willem Gijben 
met Dirckske Horckmans ten verzoek van Margriet Jan van Lieshoutsdr dat zij 
als naaste vrienden erbij zijn geweest toen het huwelijkscontract werd 
opgemaakt tussen Cornelis Henrick Horckmans en Margriete voorz waarin 
geconditioneerd werd dat elk van hun kinderen so voor als nakinderen eerst 
vooruit zullen hebben hen vaders goed en verder alles samen zullen delen. 
 
R81,f.86r,dd.25-2-1598: Verkoop door Jan van Eckerbroeck aan Arien Henrick 
Heijmkens van 3 gedeelten in het versterf van Peter Maes zijn swager, in 
huijs, hof gelegen aen de Heijde. 
 
R81,f.87,dd.9-3-1598: Verkoop door Lijske wed. Henrick Joost Ceelen voor de 
tocht en Metge en Henrickske haar kinderen voor de erfelijkheid aan Jan 
Kerckhofs ter tocht en zijn kinderen verwekt bij Lijske Jan Bruijstensdr ter 
erfelijkhied van een stuk land. 
Jan Kerkhoff belooft te betalen Peter Celen van de Greeff 18 gld. 
 
R81,f.87r,dd.25-3-1598: Verkoop door Goort Tuenis Muelemans aan Goossen 
Tuenisse van Roggel van een erfcijns van 3 gld met 4 achterstallige pachten 
volgens brieve van 21 maart 1536. 
 
R81,f.88,dd.31-3-1598: Vernadering door Peeter Ceel Heesmans m&m Anneke dr. 
Frans Guyens verwekt bij Lijske Frans Goossendr van een koop welke Peeter 
Huijbert Aerts verkregen had tegen Lenaert Jan Hoogaerts. 
 
R81,f.88,dd.31-3-1598: Verkoop door Jan Lenarts voor zz en Meus Adriaensz 
m&m Marike dr. Lenart Maes aan Ariaen Henrick Heijmkens van alle gerechtig-
heid in huijs, hof aan de Heijde hetwelk Jan van Eckerbroeck in gebruijk en 



possessie heeft gehad. 
 
R81,f.88r,dd.1-4-1598: Belofte van betaling door Jan Aert Sanders aan Hr. en 
Mr. Dirick Brants, prb van 3 mud rogge. 
 
R81,f.88r,dd.1-4-1598: Constitutie door Philips Verstraeten aan Simon 
Huberti en Anthonis Francisci om zijn goederen te beheren. 
 
R81,f.88r,dd.1-4-1598: Constitutie door Jhr. Willem van Kessel aan Aelbert 
Goorts en Goordt Cuijlman. 
 
R81,f.88r,dd.1-4-1598: Constitutie door Jhr. Willem van Boshuisen en Jhr. 
Johan van Kessel aan Mr. Nicolaes van den Brant henne oom om in hun naam te 
procederen tegen Erasmus van Grevenbroeck Heer tot Mierlo. 
 
R81,f.88r,dd.1-4-1598: Verkoop door Jan Wouter Joostens en Joost Willem 
Loomans aan [--]. Dood en tenietgedaan. 
 
R81,f.89,dd.1-4-1598: Verkoop door Dirck Joost Teeuwen aan Lenart Jan 
Hogarts van een stuk land omtrent de Mortel. 
 
R81,f.89,dd.2-4-1598: Verkoop door Jacob Dircx van Kessel mede voor Gerit 
zijn broer aan Willem Frans Jan Lemmens van alle gerechtigheid in de 
achtergelaten goederen van zijn vader en moeder gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.89r,dd.16-4-1598: Verkoop door Jan van Rijsingen m&m Engelberte aan 
Aert Peters Verschuere van een stuk akkerlant omtrent de thiendwegh. 
 
R81,f.90,dd.16-4-1598: Constitutie door Gijb Jan Gijben aan Mr. ?? Peter 
Daems en Henrick Martens om al zijn dingen binnen Someren en elders te doen. 
 
R81,f.90,dd.23-4-1598: Roelof de Bloyer verklaart betaald te zijn door 
Lenaert Jan Hoogaerts m&m Lijske terzake van een koop. 
 
R81,f.90r,dd.29-4-1598: Verkoop door Aert Willem Potters aan Matthijs Aerts 
alias Laetkens van huijs, hoff etc. gelegen aent Slijven. 
 
R81,f.91,dd.25-5-1598: Belofte van betaling door Daniel Jan simons aan Joost 
Ruthen van 24 gld. 
 
R81,f.91r,dd.5-6-1598: Overdracht krachtens testament dd....... door 
Margriet Claes Arien Slaets wed. aan Henrick Aert Houben en Wilhelma Jan 
Roefs huisvr., dr. van Gijb Jan Gijben van alle gerechtigheid die Margriet 
en haar knd. mochten hebben in de goederen eertijds toebehoort hebbende 
Henrick Martens en Peterke zijn huisvr. en die zij also lange in gebruik 
heeft gehad. 
Margriet ter eenre en Henrick en Willemke schelden alkander kwijt van alle 
differentie die de een op de ander zou hebben, soe van tocht die Claes 
Ariens in zijn leven zou hebben verkocht aangaande Henrick Martens en 
Peterke zijn huisvr. en nog op een rente van 180 gld. die Claes en Henrick 
Berthout Smulders in koop verkregen hadden tegen Willem Marten Sbruijnen en 
deze tegen Henrick Martens c.s. 
 
R81,f.92,dd.5-6-1598: Verkoop door Margriet Claes Arien Slaets wed. aan 
Cristina Lenaert Goosendr (Goorts?) van een stuk land gelegen omtrent de 
Waterlaetweg. 
 
R81,f.92r,dd.xx-9-1597: Copie van een verpachting door Anthonis Ariens en 



met hem Heijlke zijn moeder aan Cornelis Willem Horckmans van een lopensaet 
land en 4 lopensaet groes gelegen aen de Strepe voor een termijn van 8 jaar. 
Anteunis stelt dat als het kind Jan zoon van Jan Everts?? zijn broer het 
stuk land zal opeisen, dan zal hij Cornelis Willem Horckmans schadeloss 
stellen. 
(originele akte los bijgevoegd). 


