
Someren ORA 82 
 
R82,f.0,dd.1598: Schepenen Andries Jan Smeets, Jan Willem Henricks, Willem 
Ruthen, Gerardt Aert Scherders, Ambrosius Marcelis van de Zeijlberch, Jan 
Reijm Peters, Mathijs Ariaens. 
 
R82,f.1,dd.2-9-1598: Verkoop door Aerndt Michiels van Dueren aan Jan Dirck 
Heijselmans van de helft van een erfrente van 3 gld. hem aangestorven van 
Jacob van Dueren zijn broer, uit onderpanden van Jan voorz. 
 
R82,f.1,dd.15-10-1598: Verkoop krachtens testament door Roeloff de Bloeijere 
m&m Joostke [Joost Teeuwen], Luijtke Joost Teeuwendr met haar momboir, 
Gerardt Aert Scherders m&m van zijn huisvr., Ceel Dirck Teeuwen met Merike 
zijn zuster, Anthonis Jan Bruijstens en Jan Kerckhoffs m&m van zijn huisvr. 
[Lijske Jan Bruijsten], Jan en Marten knd. Dries van Horrick [en Jenneke] 
zich sterck makende voor Jan Frans Willems hun zusterszoon en Peter Weijnen 
m&m van zijn huisvr. [Lijske Andries van Horrick], alle erfg. van Dirck 
Joost Teeuwen aan Lenardt Jan Hogaerts [m&m Lijske Teeuwen] van huis, hof 
etc. aan de Keijserstraet. 
Lenaerdt Jan Hogaerts verkoopt aan Jan Joost Peters. 
 
R82,f.2,dd.22-10-1598: Belofte van betaling door Marten Wouter Wevers aan 
Aert Aert Sanders van 4 malder rogge en 2 vat rogge. 
 
R82,f.2,dd.22-10-1598: Verkoop door Jan Wouters van Weerdt m&m Marike dr. w. 
Henrick Coppen aan Jhr. Willem van Boshuijsen van een stuk akkerland. 
 
R82,f.2v,dd.22-10-1598: Verkoop door Jan Wouters van Weerdt aan Jan Jan 
Denens van al zijn gerechtigheid in de goederen gelegen aent Schoot. 
Verkoop door Jan Wouters van Weerdt m&m Marike dr. w. Henrick Coppen aan 
Hilleke wed. Henrick Berthout Smolders van al zijn recht in huijs, hoff etc 
gelegen aent Slijven genaemd de Spilman, ul. Hr. Goossen Vermolen, uf. erfg. 
Jan Goorts Verberne. 
Jan Jan Denens belooft te betalen Hilleke alsulcke 14 gld als zij aan Jan 
wouters betaald heeft indien zij zou worden gemolesteerd aan het huijske. 
Hilleke SBruijnen belooft te betalen Jan wouters van Weert 14 gld. 
 
R82,f.3,dd.29-10-1598: Verkoop door Simon Jan Truijen en Jan zijn broer, 
mondige knd. van Jan Truijen en Enneke aan Peter Jan Truijen hun broer van 
hun versterf in huijs, hoff etc. gelegen in de parochie van Lierop geheten 
het Bercven ul. Joost Jan Smits, al. Aelbert Dircx c.s., af. Lijn Ariaens 
knd. 
 
R82,f.3,dd.2-11-1598: Verkoop door Frans Willem Bakermans aan Arndt Peters 
van een stuk akkerland in de Veltenisecker. 
In marge: Willem Frans Willems met Joost zijn broer hebben deze opdracht met 
consent van Aerd Peters gelost dd.21-11-1626 
 
R82,f.3v,dd.9-11-1598: Overdracht door Jan Fransen van Barlo aan Jan Aerts 
zijn swaeger van al zijn gerechtigheid in goederen gelegen aent Slijven 
eertijds toebehoord hebbende Mathijs die Bruijn. 
 
R82,f.3v,dd.9-11-1598: Testament van Dirck Jan Colen. Zijn erfgenamen moeten 
delen met Frans zijn broer. 
 
R82,f.4,dd.13-11-1598: Jan Verijsinghe heeft beleend Aert Peters zijn neve 
een stuk akkerland waarop hij nog ontvangen heeft 5 gld. welke hij belooft 
aan Aert te restitueren. 



 
R82,f.4,dd.14-11-1598: Overdracht door Dirck Ariaens Mr. Dirck aan Aert 
Peters van zijn portie van 2 gld 8 st. hem competrende in een meerdere cijns 
van 12 gld. te heffen uit de goederen Henrick Guyen (=Verberne). 
 
R82,f.4,dd.14-11-1598: Verkoop door Gijsbert Jansen wnd tot Hemert m&m 
Aleijd dr. w. Thonis Bonen aan Ansem Aert Ansems van al zijn successie in de 
goederen waar Ansem op wonende is gelegen aent Schoot. 
 
R82,f.4v,dd.18-11-1598: Overdracht door Aert Michiels van Dueren aan Michiel 
en Jan knd. van Jan Michiels van alle gerechtigheit hem competerende in de 
goederen gelegen aan 'tEindeSchoots waar Jan Michiels te wonen plach. In 
marge: Door abuijs van 'tgetuigen wordt deze brief geconfirmeerd van de 
voorz. partijen dd.14-3-1614, fol.246. (R87) 
 
R82,f.4v,dd.19-11-1598: Verkoop door Dirck Jan Jacobs aan Mr. Bastiaen van 
Poppell van een stuk eeusel of weijvelt genaemt het Heijtvelt. 
Mr. Bastiaen verkoopt het weijvelt aan Jan Kerckhoffs. 
 
R82,f.4v,dd.19-11-1598: Verkoop door Lijntke Matheus Slaetsdr met Luijtke 
haar suster en hun momboir aan Lenaert Jan Jacobs van de helft van een rente 
van 3 gld te vergelden uit onderpanden gelegen aent Schoot genaamd de 
Keelecker, ul. Michiel Tielens van Hetsro, al. erfg. Henrick Jan Gijben 
volgens brief van 26 feb. 1550. 
 
R82,f.5,dd.23-11-1598: Overdracht door Lenart Jan Jacops aan Joostke wed. 
Dirck Gielis Cortsmits van de helft van een rente van 3 gld, zoals hij 
onlangs in koop verkregen heeft tegen de kinderen Matheus Slaets. 
Overdracht door Peter Ceel Tielen aan Joostke wed. Dirck Gielis Cortsmits 
van de helft van een rente van 3 gld. 
 
R82,f.5,dd.23-11-1598: Verkoop door Aert Michiels van Dueren als m&m zijner 
huisvrouwe aan Lenart Jan Jacobs van al zijn versterf in de goederen van 
Mathijs die Bruijn aent Slieven. 
 
R82,f.5v,dd.24-11-1598: Verkoop door Jan Aerts aan Mathijs Ariaens van een 
stuk akkerland gelegen omtrent de Wintmuelen. 
 
R82,f.5v,dd.25-11-1598: Overdracht door Jenneke Frans van Barlodr. aan 
Lenart Jan Jacobs van alle gerechtigheid in het testament van Mr. Jacob van 
Barlo haar broer, na aflijvigheid van Merike haer moeder, in huijs, hof etc. 
aent Slieven. 
 
R82,f.5v,dd.28-11-1598: Verkoop door Jan van Dueren en Lenaert Bruijsten m&m 
Aelke aan Goord Philips en Jan Willem Lomans als momboirs van Eercke 
Bruijsten Bruijstendr. van elk een 1/3 deel hen competerende in een stuk 
land aan de Meulenberg. 
 
R82,f.6,dd.4-12-1598: Verkoop in beleninge door Jan Henrick Colen aan Aerd 
Peters van een stuk akkerland omtrent de Meulenweert. 
 
R82,f.6,dd.7-12-1598: Overdracht door Lambert Henricx Verhoeven aan Frans 
Goorts van Bussel van een erf.rente van 8 gld die hij in koop verkregen 
heeft tegen Jan Vriens en Jan Jacobs bij brief van 22 sept. 1579. 
 
R82,f.6v,dd.7-12-1598: Overdracht door Frans Goyaerts van Bussel aan Joost 
zijn broer, de jonxte van die naem, van al zijn gerechtigheid etc hem 
competrende in de goederen eertijts toebehoort hebbende Mathijs Hermans 



gelegen aent Slijven en in koop verkregen in de leven van Heijlke zijn (1e 
??) huisvrouw en de penningen daeraf ontvangen geappliceerd aan de goederen 
tot Lierop gelegen aan de Otterdijck. 
R82,los,idem; andere zijde: 
R82,los,dd.28-11-1598: Peter Dirck Kievits presenteert Ruelen Jans de 
huijringhe te houden die hij met hem gemaaeckt heeft. 
 
R82,f.6v,dd.15-12-1598: Overdracht door Lenaert Jan Jacobs aan Mathijs Frans 
van Barlo van alsulcke actien en toesegginge in coop verkregen tegen Aert 
Michiels van Dueren ende tegen Jenne Frans van Barlodr. 
 
R82,f.6v,dd.22-12-1598: Verkoop door Bruijsten Geverts van de Zeijlberch aan 
Aerdt Peters van een stuk land van 3 lopens gelegen omtrent de Muelenwech. 
 
R82,f.7,dd.30-12-1598: Verkoop door Joris Dirck Cornelis aan Marten Wouters 
Wevers van een huijs gelegen in de Dorpstraet. 
 
R82,f.7,dd.31-12-1598: Renunciatie door Lenart Jan Jacobs op de gelofte als 
Mathijs van Barlo hem op 15 december heeft gedaan. 
 
R82,f.7v,dd.31-12-1598: Verkoop door Mathijs Fransen van Barlo en Merike 
zijn moeder voor het tochtrecht aan Martien Jansen van Asten van 2 gedeelten 
en portien als hij in koop verkregen heeft tegen Lenart Jan Jacobs 
23-11-1592 en nog een deel als hijzelf competeert in de goederen van Mathijs 
de Bruijn gelegen aent Slijven. 
 
R82,f.7v,dd.2-1-1599: Overdracht door Joris Dirck Cornelis aan Hilleke wed. 
Henrick Berthout Smolders van alsulck versterf hem competerende in een akker 
gelegen omtrent de Elenborch. 
 
R82,f.7v,dd.14-1-1599: Jan Ariaens van Erp bekent schuldig te zijn Hilleke 
wed. Henrick Berthout Smolders 100 gld zoals Jan eertijds ontvangen had van 
Henrick voorscr. In marge: Helena de Bruijn bekent ontvangen te hebben uit 
handen van Frans Lamberts uit kracht van procuratie voor notaris Verbeeck 
gepasseerd te Antwerpen 23-10-1580! van Adriaen Heijsens haar man. 
 
R82,f.7v,dd.12-1-1599: Overdracht door Dirck Laureijns aan Jhr. Walraven 
wett. z.v. Jhr. Willem van Kessel van alle gerechtigheid hem competerende in 
de goederen van Jan en Laureijns Verschaut. Frans Willem Bakermans heeft 
vertegen op de goederen van Jan en Laureijns t.b.v. Jhr. Walraven van 
Kessel. 
 
R82,f.8,dd.12-1-1599: Overdracht door Marcelis Dirck Teeuwen m&m Lijntke aan 
Jfr. Marie dr. Jhr. Willem van Kessel van alle erfgoederen te weten huijs 
etc. gelegen aan de Heije. 
 
R82,f.8,dd.15-1-1599: Overdracht door Jenneke wed. Peter Eijmers aan Michiel 
Goorts van Duppen van een erfcijns van 5 gld. uit onderpanden te Someren. 
 
R82,f.8v,dd.15-1-1599: Overdracht door Jenneke wed. Peter Eijmers aan Aert 
Peters van een erfcijns van 6 gld. uit onderpanden Meri Schepers. 
 
R82,f.8v,dd.18-1-1599: Overdracht in erfmangeling door Dirck Henrics van de 
Greeff aan Jan Joost Weijlerts van een stuk weijvelt genaemt de Parrick 
gelegen aen 'tEijnde. 
Jan draagt over aan Dirck voorz. een stuk hooijbeemd genaamd den Huls. 
 
R82,f.8v,dd.18-1-1599: Overdracht door Joost Frans van Barlo aan Jan Aerts, 



swaeger van alle gerechtigheden in de goederen Mathijs die Bruijn na dood 
van Merike zijn moeder, krachtens testament van Mr. Jacob, zijn broeder. 
 
R82,f.9,dd.9-12-1598: Verkoop door Aerdt Laureijns m&m zijner huisvrouw aan 
Michiel Verwers tot Weert van een erfcijns van 3 gld. 
 
R82,f.9v,dd.27-1-1599: Overdracht door Jan Peters Arts van Leveroy aan 
Lenard Jan Jacobs van al zijn gerechtigheid als hij in koop verkregen heeft 
in de goederen Jan Jacobs. 
Renunciatie door Lenart Jan Jacobs op de gelofte die Jan Joost Peters 
Verdijsseldonck hem gedaan heeft. 
Jan Joost Peters belofft te betalen aan Jan van Leveroy 76 gld. 
 
R82,f.9v,dd.9-2-1599: Overdracht door Albert Goorts van Duppen m&m zijner 
huisvrouw aan Lambert Henricks Verhoeven van een erfente van 3 Rijnsgld 
volgens brief van Helmond van 30 jan. 1591 die hem als m&m Maria aangekomen 
zijn na dood van Hr. Aert van Dijck uit onderpanden te Lierop 
 
R82,f.10(los),dd.4-2-1599: Erfmangeling tussen Jan Bacarmants van Doerne met 
Mari wed. Nicolaes Chielen van een erfbrief van 6 gld staande in de erfenis 
van Mari voorz. 
 
R82,f.10,dd.10-2-1599: Schenking door Dirck Henricks van de Greeff uijt 
seeckere oirsaeke hem daertoe moverende aan Gielis Marten Loyen van ½ lopens 
groes gelegen aent Eijnde in een meerder stuk erfs als Dirck voorz in 
erfmangeling verkregen heeft tegen Jan Joost Weijlaers. 
 
R82,f.10,dd.18-2-1599: Overdracht door Ansem Aert Ansems aan Aerd Ansems 
zijn zoon van al zijn gerechtigheid als hij in opdracht verkregen heeft 
tegen Gijsbert Jansse van Hemert. 
 
R82,f.10,dd.18-2-1599: Overdracht door Jacob Jansse van Leend aan Mr. Dirck 
Brants, prb van een erfrente van 6 mud rogge welke erfrente Jacob verkregen 
had in beleninge tegen Willem Jan Brants bij schepenbrief van Dueren 31 juli 
1591. 
 
R82,f.10v,dd.23-2-1599: Vertijdenis door Jan Aert Francken m&m Jenneke op 
alle versterf aan Jenneke gelegateerd bij testament van Henriske Henrick Jan 
Bakermans huisvr, dr. van Jan Wouters. 
 
R82,f.10v,dd.26-2-1599: Overdracht door Lenaert Verboeschot m&m Christina 
Daems aan Hr. en Mr. Dirck Geverts van de Zeijlberch, prb. van een erf. 
rente van zes vat rogge also Mr. Jacob Daems placht te bueren op de goederen 
van Gevert van de Zeijlberch voorz. en Christina in wed. staat is 
aangestorven. 
 
R82,f.11,dd.28-2-1599: Joostke Ruth Jan Martensdr voor zz en haar sterk 
makende voor Peter haar zoon bekend betaald te wezen van een rente van 3 gld 
die zij jaarl beurt van Henrick Frans Denens en welke rente Joostke in 
weduw. staat is aangekomen van de erfg. Aert Loyen te weten Donaet en 
Ruelen. 
 
R82,f.11,dd.28-2-1599: Verkoop door Michiel Jan michiels van Dueren m&m 
Geertruij aan Jan Jans dircx zijn zwager van het ¼ deel dat hem of Geertruij 
ten deel is gevallen in een hofstadt gelegen aent Eijnde Schoots waar Maes 
Peter Sanders hun grootvader eertijts woonde. 
 
R82,f.11,dd.1-3-1599: Verkoop door Jan Joost Peters m&m Aleijda aan Anthonis 



Peter Vos zijn zwager van het kintsgedeelte hem aangekomen na dood van Peter 
Vos en Merikle hun vader en moeder gelegen aent Eckerbroeck. 
 
R82,f.11,dd.3-3-1599: Mutueel testament van Wouter Joost Wouters en Elske 
ten huize van Michiel Goorts van Duppen swager des testateuren. 
 
R82,f.12,dd.6-3-1599: Scheiding en deling tussen Anthonis Jansen m&m wijlen 
Catharina zijn 1e huisvr. mede als momboir van Michiel zijn zoon en Michiel 
Jan Michiels voor hemzelf en voor Jan, broer met zijn momboir, alle wett. 
oiren en erfg. van Michiel van Deurren en Willemke mede als erfg. Jacob 
Michiels van Duerren. 
 
R82,f.12v,dd.6-3-1599: Verkoop door Claes Deijnout Sijmons geas. met Thonis 
Claes Sijmons zijn momboir aan Gilis Jan Wouters. 
 
R82,f.13,dd.8-3-1599: Verkoop door Heijlke Mathijs Ghenen aan Heijlke 
Petersdr van de Berckven van een rente van 10 gld 10 st uit huijs, hoff etc 
gelegen aent Slieven. 
 
R82,f.13,dd.25-2-1599: Testament van Heijlke Jan Bruijstensdr. Aan Peterke 
haar nicht, Henrick Geldens huisvrouw een ecker en al haar goed voor 
getrouwe dienst en cost en dranck. Aan Merike Jan Schepersdr haar kist. Aan 
Jan Goorts en Lijske zijn huisvrouw het superplus zoals zij zal achterlaten, 
hem ter tocht en de kinderen voor het erfrecht. 
 
R82,f.13v,dd.8-3-1599: Verkoop door Aert Michiels van Doeren aan Lambert 
Henric Verhoeven van een rente van 3 gld in een meerdere rente van 6 gld. 
uit onderpanden gelegen aan 't Schoot. 
 
R82,f.13v,dd.11-3-1599: Verkoop door Anthonis Peter Vos aan Mr. Willem 
Ariaens tot Weert van een erfcijns van 16 gld uit huijs etc. gelegen omtrent 
de Eckerbroeck. 
 
R82,f.14,dd.11-3-1599: Jan Goords van Duppen en Michiel zijn broer doen 
afstand van alsulck versterf die hun aankomen zal na dood van Maria hun 
zuster t.b.v. Aelbert Goorts hun broeder. Aelbert zal betalen aan Michiel 15 
gld. p.j. om Marie uit te houwen. 
 
R82,f.14v,dd.13-3-1599: Overdracht door Willem Jan Brants aan Mr. Dirck zijn 
broer van een erfpacht van 24 gld uit een stuk land gelegen omtrent de 
Wijntmuelen. 
 
R82,f.14v,dd.22-3-1599: Overdracht door Frans Laureijns aan Willem Frans Jan 
Lemmens zijn swager van de helft in een schuer staande op het erf van Frans 
Schoofs hun vader. Willem draagt over aan Frans 1/3 deel in het woonhuis. 
 
R82,f.14v,dd.24-3-1599: Verkoop door Heijlke Mathijs Genendr aan Heijlke 
wed. Peter Ghenen van een erfcijns van 7 gld uit huijs etc gelegen aent 
Slijven. 
 
R82,f.15,dd.24-3-1599: Vertijdenis door Wouter Willems op het verstaerf hem 
toekomend in een akker gelegen omtrent den Elenborch. 
 
R82,f.15,dd.26-3-1599: Overdracht door Aert Henrics m&m Marie, Henrick Jan 
Bakermans m&m Dirckske en hem fort en sterk makende voor Jan Henricks van 
Velthoven hennen swager m&m Anneke aan Jan Peter Vos en Frans Slechts als 
proviseurs van een jaarl. pacht van 5 gld uit onderpanden in Someren volgens 
brieve van Den Bosch 12 dec. 1559. 



 
R82,f.15,dd.13-1-1599: Overdracht door Mr. Sebastiaen van Poppell m&m Marike 
wed. Willem Bosman, Aert Goben m&m Anneke en Jan sone w. Jenneke des voorscr 
Willems sustere aan Hr. Gerard sone w. Jan Boschmans, prb, van de helft van 
een erfrente van 6 gld 5 st verschijnende op de Staten van Brabant opte 
rentmeester int quartier van Den Bosch welke gehele rente Hr. Peter Lamberts 
Boschman prb tegen de voorz Peter in koop verkregen heeft 16 nov. 1569. 
[waarschijnlijk door Jan B in koop verkregen tegen Hr.P.L.B] 
 
R82,f.15,dd.1-4-1599: Akkoord tussen Mr. Sebastiaen van Poppell met Marike 
[wed. Willem Bosman] zijn 2e huisvr. ter eenre en Marten Sebastiaens zone en 
Jan zijn broer, beide verwekt bij Adriana Mr. Sebastiaens 1e huisvr. De voor 
en nakinderen zullen hoofd voor hoofd delen. 
 
R82,f.16,dd.16-4-1599: Verkoop door Dirck Ariaen Mr. Dircks aan Aert Aert 
Sanders van zijn portie te weten de helft van een weijtvelt. 
 
R82,f.16,dd.21-4-1599: Verkoop door Jan Henricks m&m Marie aan Jan Dirck 
Comenheijns zijn zwager van al zijn gerechtigheid hem achtergelaten na dood 
van Dirck Comenheijns en Maria zijn huisvrouw in huijs etc. gelegen aent 
Eijnde Schoots. 
 
R82,f.16,dd.22-4-1599: Verkoop door Frans Laureijns van Hees m&m Lucia aan 
Willem Frans Schoofs zijn zwager van een stuk land ten deel gevallen na dood 
van Frans zijn vader. 
 
R82,f.16,dd.22-4-1599: Verkoop door Mr. Peter Daems aan Willem Jacob Keris 
van een erfcijns van 12 gld welke cijns aan Mr. Peter opgedragen is door 
Ambrosis Marcelis m&m Catharina en Daniel Jan Simons met Elsbene zijn zuster 
bij brief van 18 sept 1590 uit onderpanden te Someren 22 dec 1572 welke 
Christiaen Lenaert Joosten in erfcoop verkregen had tegen Henrick Heijnkens. 
 
R82,f.16v,dd.11-5-1599: Willemke wed. Thonis Peter van Otterdijk bekent dat 
in een schepenbrief te Lierop dd.30-1-1569 2 1/3 delen gelost zijn zodat 
haar nog 1/3 deel competeert geldende uit onderpanden te Lierop aan de 
Otterdijck nu toekomende Jan Willem Lomans m&m Lijntke. 
 
R82,f.16v,dd.13-5-1599: Verkoop door Henrick Art Houben en Willemke Jan 
Roefs huisvrouwe, samen zich sterk makende voor Gijben Jan Gijben van een 
huis etc. gelegen aent Slijven aan Jan Willem Corisz [van Eckerbroeck]. 
 
R82,f.17,dd.14-5-1599: Testament van Goort Peter Cuijlmans, cranck. Hij 
bevestigd een eerder testament dd.12-4-1581 met Joostke zijn 1e huisvr. 
gemaakt. Joostke zijn 2e huisvr. de haefelijcke goederen. De voor en na knd. 
verwekt bij Joostke zijn 2e huisvr. zullen gelijk delen als zij ook 
eendrachtelijk zorgen voor Lijske zijn moeder. 
 
R82,f.17v,dd.21-5-1599: Testament van Jan Roefs en Willemeke Gijben. Aan 
Gijb Jan Gijben neef een beemd, een lopensaet land en een hofstad voor 
seckere diensten. Hij zal delen met [Willem] Gerrits kinderen, Merie [wed. 
Jan] Driessen en Margriet [wed. Willem] Leenen kinderen. 
 
R82,f.17v,dd.8-6-1599: Verkoop door Michiel Goorts van Duppen aan Jan Aert 
Sanders van een groes. 
 
R82,f.18,dd.12-6-1599: Scheiding en deling tussen Wouter Bruijsten Wouters 
en Peter Maes Trips m&m Heijlke van de goederen aangekomen van Bruijsten en 
Henrickske hun vader en moeder. 



 
R82,f.18v,dd.29-6-1599: Andries Reijnder Jacobs heeft zijn vader Reijner 
Jacobs in montcost genomen en om hem zijn leven lang te onderhouden zijn 
bijeengekomen Jan Reijnder Jacobs, Jacob Reijnders en Dries voorz die samen 
een akkoord hebben gemaakt. 
Constitutie door Reijner Jacobs aan Andries Reijnders zijn zoon om in zijn 
naam te ontvangen al zijn goederen, renten en cijnsen etc. 
 
R82,f.19,dd.23-7-1599: Testament van Jan Willem Leenen, goet van verstand 
mer gequetst van eenen schuer in zijn hoofd. Aan Willemke zijn nat. zoon 
verwekt bij Jenneke Dirck Everts alle haevelijke en erfelijke goederen onder 
conditie dat Margriet Leenen(!) zijn moeder haar leven lang het 
vruchtgebruik zal hebben. 
 
R82,f.19v,dd.18-8-1599: Scheiding en deling tussen Joostke wed. Goort 
Cuijlmans met haer 2 knd. bij Goordt verwekt ter eenre en Peter en Pauwel 
ook wett.knd. Goort Cuijlmans in 1e huw. verwekt bij Joostke Frans van Barlo 
zijn 1e huisvr. Joostke is ten deel gevallen huijs, schuur, hof en hofstadt 
eertijts toebehoort hebbende Dingen Sneggert. 
 
R82,los,dd.18-8-1599: Scheiding en deling tussen de kinderen Goordt 
Cuijlmans te weten Peter en Pauwel. 
 
R82,f.20,dd.1-9-1599: Verkoop door Willem Jan Schooffs aan Jan Peter Vos van 
een stuk akkerland gelegen omtrent de kerk welk stuk verkoper in koop 
verkregen heeft van Jacob Dirck Schooffs. 
 
R82,f.20v,dd.1-9-1599: Opdracht door Elske Jan Simons aan Daniel Jan Simons 
haar broer van al haar erf. goederen van vader en moeder aangekomen. Daniel 
belooft haar zodra zij zou gaan trouwen 300 gld brabants uit te betalen. 
 
R82,f.20v,dd.22-9-1599: Overdracht door Marten Dirck Martens Maes met Dirck 
en Jan zijn zonen aan Mr. Gerard Sanders t.b.v. Jenne Verstraten van een 
erfcijns van 2 gld. waarmee een obligatie van Marten aan Jenne voorz. 
dd...... gelost is. 
 
R82,f.21,dd.22-9-1599: Jan Goort van Duppen verklaart ontvangen te hebben 
van Jenneke wed. Jan Gerrit Deenen de kapitale penningen van een erfrente 
van 2 gld die Jenneke placht te gelden aan Mr. Jan Ponse?? stadhouder tot 
Den Bosch. 
 
R82,f.21,dd.1-4-1599: Vertijdenis door Michiel Cornelis Smolders alias 
Gheven op alsulck testamentaire gerechtigheid die hij heeft in de goederen 
van Dirck Henrick Smolders en hem gelegateerd door Marike Dirck Smolders 
voor schepenen van Gestell bij Oisterwijck 23-3-1599 tbv. Andries Smits. 
 
R82,f.21v,dd.7-10-1599: Verkoop krachtens testament van 20 okt 1597 door 
Heijlke wed. Ariaen Joost Smolders aangaande de tocht en Thonis haar zoon 
voor de erfelijkheid aan Joris Dirck Cornelis van een efpacht van 8 gld uit 
een beemd gelegen omtrent de Strijper. 
 
R82,f.22,dd.8-11-1599: Verkoop door Mr. Reijm Henricks en Henrick Henricks 
Daems aan Gosen Anthonis van Roggell van het 1/4 deel in een camperfs 
geneomd Hr. Goords campke gelegen aent Slijven ul. Mr. Peter Daems, al. 
Christina Daems, af. Steven Alberts. 
 
R82,f.22,dd.8-11-1599: Overdracht door Willem Joost Loemans aan Thonis Peter 
Vos van al zijn gerechtigheid die hem geldende is als m&m Heijlke, haar 



aangekomen van Aelke Dirck Happendr sijne moije in een heijcamp genaemd de 
Happencamp. 
 
R82,f.22,dd.22-12-1599: Verkoop door Henrick Ceel Tielens aan Wouter Joost 
Wouters van een erfcijns van 3 gld uit een stuk land gelegen aent Eijnde 
Schoots. 
 
R82,f.22,dd.2-11-1599: Verkoop door Dirck Hanricks van de Greeff aan Hanrick 
Ceel Tielen van huijs, hof etc. gelegen aen Eijnde Schoots. 
 
R82,f.22v,dd.2-11-1599: Verkoop door Paulus Goort Cuijlmans en Peter, broer, 
aan Marten Jansen van Asten van de gerechtigheid in 3 gld. eertijds 
toebehoort hebbende Frans Mathijs van Barlo. 


