
Someren ORA 83 
 
R83,f.0,dd.1600: Protocol van Hieronymus van Kelst, secretaris van Someren 
Schouthet van Peellant was Jhr. Marcq van Gerwen, sijn stadhouder tot 
Someren Jhr. Willem van Boshuijsen. 
Schepenen van Someren: Andries Jan Smits, president; Jan Willem Henricks, 
restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; Jan Reijnder Peters, restitutus 10 
juni 1600 bij de schouthet; Willem Rutten, obiit 27 mei 1600; Ambrosius 
Marcelis van de Seijlberch, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; 
Gerardt Ardt Scherders, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; doet eed 
als president 20-5-1601; Mathijs Ariens mulder, naar Helmond metter woon, 
gestorven 25 april 1601; Michiel Goorts de eed gedaan als schepen 16 juni 
1600; Alaert Keris den eed gedaan als schepen 19 juni 1600; Goort Willems 
den eed gedaan als schepen 26 juni 1600; Goort Philips van Helmont den eed 
gedaan als schepen 20 maart 1601; Niclaes Denen den eed gedaan als schepen 
20 maart 1601; 
 
R83,f.1,dd.2-3-1600: Verkoop door Jhr. Johan van Kessel sone Jhr. Mathijs 
van Kessel en Jvr. Catharina van Grevenbroeck dr. Jhr. François van 
Grevenbroeck, Heer tot Mierlo aan Jhr. François van Grevenbroeck van alle 
gerechtigheit hem aangekomen bij testament van Jfr. Barbara van Grevenbroeck 
voor Philips van Asbroeck secr. der stad Brussel dd.3-4-1598 in een rente 
van 50 gld en in een rente van 18 gld en 15 st. 
 
R83,f.1,dd.1-3-1600: Verkoop door Mathijs Roeffs uit kracht van procuratie 
van Jhr. Lambert Pollaert van 1 mrt 1600 aan Jhr. Gerardt van Eijck, de 
voorz Pollaerts neve van een rente van 48 gld. 
Jhr. Lambert Pollaert wnd in het dorp Aldeneijck heeft dit kapitaal groot 
600 gld Brabants uitstaan op het dorp van Someren. Hij heeft gemachtigd 
Mathijs Roeffs zijn dienaer. 
 
R83,f.2v,dd.1-3-1600: Schuldbekentenis van Daniel Pauwels van Duppen m&m 
Grietje wnd op de hoeve van Jvr. Anna van Baxen wed. Jhr. Berthout van 
Kessel aan Jhr. Johan van Kessel groot 37 mud en 4 vat rogge, 1½ mud en 4 
vat gerst, 3 vaeten raepsaet en 57.12.0 gld. 
 
R83,f.3,dd.5-3-1600: Jhr. Erasmus van Grevenbroeck bekent voldaan te wesen 
door zijn neef Jhr. Jan van Kessel van zijn gerechtigheit in het thiendboek 
van Deurne. 
 
R83,f.3,dd.10-3-1600: Deling van het huis waar Jan Aerts tegenwoordig woont, 
toekomende de erfgenamen van Mr. Jacob van Barloo te weten aan de kinderen 
van Frans van Barloe, aan Jan Aerts met het onm.knd. van Peter Fransen van 
Bairloe verwekt bij Catharina zijn huisvr. daervoer hij zich sterk maakt en 
aan Marten Jansen van Asten. 
 
R83,f.4,dd.10-3-1600: Verkoop door Jan Aert Swijsen aan Marten Jansen van 
Asten van alsulcke 3 gedeelten van het goed waar hij woont, 2 gedeelten 
verkregen van zijn swaegers Jan Fransen van Barloe en Joost Fransen van 
Barloe en het 3e ged. aangekomen van zijn huisvrouw. 
 
R83,f.5,dd.13-3-1600: Peeter Slaets c.s. ofte de parthijen Jacobs Verdijs-
seldonck verzoeken hen te ontlasten van alle costen en schulden van alsulcke 
goederen hen competerende als Frans de vorster of so hij met recht genoemd 
achtergelaten heeft. 
 
R83,f.5v,dd.17-3-1600: Testament van Aert Wouter Mentensoen, sieck. Aan 
Marike zijn tegenwoordige huisvrouw alle haeflijke en erfelijke goederen. 



Aan Joost zijn voorzoon 20 gld eens. 
 
R83,f.6,dd.21-3-1600: Verkoop door Jenneke wed. Willem SBruijnen aan Jan 
Aert Swijsen van een huijs, hoff etc. gelegen aent Slijven. 
Vernadering van deze verkoop door Jan Jan Aert Wouters alias Menten. 
 
R83,f.6v,dd.23-3-1600: Verkoop door Henrick Jan Deenen alias Coppens m&m 
Maria en zich sterk makende voor Wilhelma zijn huisvr. zuster, absent sijnde 
aan  Niclaes Jan Deenen van alle gerechtigheid hem en zijn schoonzuster 
aangekomen na dood van Joost Aert Sanders gelegen omtrent het Eckerbroeck. 
Voorzieningen worden gemaakt voor het geval dat Willemke absent dood blijkt 
te zijn. 
 
R83,f.7,dd.23-3-1600: Scheiding en deling tussen de knd. Jacob Verdeijssel-
donck en de knd. Jutke zijn zuster te weten Peter Slaets m&m Heijlwich dr. 
Jacob voorz, Jacob soone Jacob voorz, Jan Thijs Philips m&m Hilleke dr. 
Jacob voorz, Thonis Horcks m&m Joostke dr. Jacob voorz, Pauwel sone Thonis 
Verboeschot m&m Jutke en Laureijns Henricx m&m Jenneke dr. Jutke voorz. alle 
erfgenamen in de achtergelaten goederen van Frans Michiel Schoncks in leven 
vorster tot Someren gelegen aent Slieven, o.a. een huis staende tegen ome 
Jan Block. Ook erfgenaam is Anthonis Jansen de Raymaker. 
 
R83,f.7v,dd.23-3-1600: Scheiding en deling tussen Aelke Aertsdr (!) wed. 
Willem Roefs geass. met Joost Roefs en Henrick Smits en Peter Slaets tot 
Asten van de goederen achtergelaten door Frans Michael Schoonck. 
 
R83,f.8,dd.10-4-1600: Overdracht in erfmangeling door Willem Frans Schooffs 
aan Jacob Frans Schooffs, zijn broer, van een stuk land van 1 1/2 lopensaat. 
Jacob Willems zal mede overgeven. 
 
R83,f.8v,dd.10-4-1600: Overdracht door Jacob Frans Schooffs aan Willem Frans 
Schooffs zijn broer. 
 
R83,f.8v,dd.10-4-1600: Verkoop door Jacob Frans Schooffs aan Frans Schooffs 
zijn vader, van een huyske gelegen aan Slyven. 
 
R83,f.9,dd.10-4-1600: Henrick Willems stelt zich borg voor Jan Aert 
Lamberts, die een bod heeft gedaan aan Joost Lomans. 
 
R83,f.9,dd.12-4-1600: Jhr. Johan van Kessel momboir over Jhr. Jacob van 
Kessel sone Jhr. Willem van Kessel. Verkoop door Jhr. Jacob van Kessel met 
zijn momboir aan Jhr. Willem van Kessel en Jvr. Maria de Moins zijn vader en 
moeder van een hoeve met alle dependentien genaemt de Waterlaet gelegen aan 
den Hoevel, welke hem eertijds door zijn vader is opgedragen. 
 
R83,f.9v,dd.15-4-1600: Consent van Marten en Jan sonen Mr. Bastiaen van 
Poppell verwekt bij Adriana van Kessel zijn 1e huisvr. aan hun vader voorz. 
om te mogen vest 
en 100 gld. op het huijs aen't Slieven. 
 
R83,f.10,dd.28-4-1600: Belofte van betaling door Bruysten Geverts van den 
Sylberch aan Wouter Wouters van Roy, van een som van 34 gld. 
 
R83,f.10v,dd.28-4-1600: Mutueel testament van Lenaert Verboyschot en 
Stijntje dr. Henrick Daems, ziek. Haar man alle goederen haar aangekomen na 
dood van Gherit SBruijnen haar eerste man. Erfgenaam Jacob haar (schoon) 
zoon. Legaten voor Heijlke dr. Thijs Genen een veren kussen en een van haar 
beste hullekens; Agnees haar nichte, dr. Henrick Daems haar cameloten 



lijfke. De kinderen van Marike Hoeben om godswille een rente van 32 st. 
 
R83,f.11v,dd.14-5-1600: Testament van Anneke dr. Simon Sconckers wed. Claes 
Wouters, ziek. Legaat aan Claeske de zoon van Yke haar dochter. 
 
R83,f.12,dd.13-5-1600: Accoord door Willem en Jacob zonen Frans Jan Lemmens 
verwekt bij Anneke Willem Sanders zijn 1e huisvr. dat Frans hun vader uit de 
nood der tijden een rente mag vesten op de erfgoederen. 
 
R83,f.12,dd.31-5-1600: Testament van Theunis Simons, cranck. Aan Willemke 
dochter Henrick Jans zijn tegenw. huisvrouw legateert hij alle goederen waar 
hij macht over heeft om de kinderen op te voeden. 
 
R83,f.12,dd.9-6-1600: Verkoop door Daniel Huijberts m&m Merij Simon 
Huijbertsdr aan Marcelis Henrick Sbruijnen van een stuk land gelegen aent 
Schoot. 
 
R83,f.12v,dd.9-6-1600: Verkoop door Lenaert Jan Hogaerts m&m Lijske dr. 
Teeuwen Joost Teeuwen aan Goessen Willem Sanders van een stuk groes aen't 
Slieven. 
 
R83,f.13,dd.13-6-1600: Erfmangeling tussen Michiel Jan Michiels, Jan zijn 
broer met Anthonis Jansen ter tocht en Michiel zijn zoon verwekt bij 
Catharina  Michiels van Duren zijn 1e huisvr. ter erfrecht van een groes. 
 
R83,f.13v,dd.14-6-1600: Verkoop door Peter van Werdingen als m&m van Heylke, 
aan Jan van Leveroy, van zijn recht in huis enz. gelegen aent Slieven. Jan 
van Leveroy neemt de huur over, die Mr. Sebastiaen van Poppel betaald had 
aan borgemrs. 
 
R83,f.14,dd.19-6-1600: Claes Denen presenteert zijn rekening te doen en be-
claeght hem van het gewelt dat hem Marcelis Sbruijnen gedaen heeft. 
 
R83,f.14,dd.19-6-1600: Ontvangst door Laureyns van Alphen van Aert Aert 
Sanders. 37 gld. 
 
R83,f.14,dd.22-6-1600: Mutueel testament van Jan Everts van Buel en 
Catharina zijn huisvr., beiden cranck. 
 
R83,f.14v,dd.26-6-1600: Bekentenis van ontvangst door Anthonis Peter van 
Reest van Jan Denens, wonend te Lierop, van de som van 30 gld. waarvoor hij 
de voorz. Jan in handen stelt en verhuurd heeft een eckerken. 
 
R83,f.15,dd.16-8-1600: Marcelis Henrick Sbruijnen aangesteld als momboir 
over Marike Jan Denendr alias Coppen. 
 
R83,f.15,dd.16-8-1600: Verkoop door Henrick Aert Truyen aan Peter Jan 
Truyen, van een erfchijns groot 12 gld. De verkoper heeft de chijns in koop 
verkregen Jan Aert Truyens, als zijnde zijn portie hem van vader en moeder 
aangekomen en waarvan de onderpanden gelegen zijn in de parochie Lierop. 
 
R83,f.15v,dd.17-8-1600: Jan Peggs is gerichtelijk dagh gesteld tegen 
alsulcke afgebod als Jan Lomans borgemeester hem heeft doen doen ende is 
borg geworden Gelis Wijntgens. 
 
R83,f.15v,dd.25-8-1600: Verkoop door Dirck Jan Jacobs aan ... Aert Sanders 
van een erfcijns van 34½ st. in een meerdere cijns van 12 gld. zoals 
eertijds dd.10-2-1564 opgedragen aan Lieven van Gullick. 



 
R83,f.15v,dd.26-8-1600: Verkoop door Lenaert Jan Jacobs aan Mr. Jan Frans 
Verdeijsseldonck van huijs, hof etc. aen'tSlijven. 
 
R83,f.16,dd.28-8-1600: Verkoop door Luyt Mattheus Slaetsdr. c.t. en Lijn 
haar zuster, c.t. aan Lenaert Jan Jacobs, van een erfchijns van 35 st. naar 
inhoud van een tractaat tussen Matheus en Ruelen gemaakt, dd.12-4-1576. 
 
R83,f.16,dd.28-8-1600: Verkoop door Frans Lenaert Goossens aan Lenaert Jan 
Jacobs van een erfchijns van 2 gouden peeters, elke peeter tot 19 st. 
gerekend, welke erfchijns de verkoper was aangekomen van zijn ouders, en 
zijn ouders aangekomen van Jan Gerts volgens brief dd. 10-5-1559. 
 
R83,f.16,dd.8-9-1600: Jan Tielen van de Berckven belooft te betalen alle 
lasten en schulden die opte dorpe soude comen soe van assignatien als 
andersins bij tijde van sijn burgemeesterschap. 
 
R83,f.16v,dd.18-9-1600: Verkoop door Henrick Claes Roefs met Aert zijn broer 
en mede zich fort en sterk makend voor Claes en Heylke, onm. kinderen van 
Michiel hun broer, aan Pauwel en Peter, kinderen van Goort Peter Cuylemans, 
van hun recht in een akker gelegen aent Slyven. 
 
R83,f.16v,dd.20-9-1600: Belofte van betaling door Peter van Riel aan Aert 
Aert Sanders, van een som van 25 gld., welke som gekomen is van Goort 
Horckmans. 
 
R83,f.17,dd.20-9-1600: Akkoord tussen Aert van Cranenbroeck rentmr. van 
Mevrouwe van Helmont en Joost Wouter Joosten, Jan Willem Loomans en Lambert 
Henricks, borgen aangaande zijn akker, overmits hij groote schuld op het 
dorp was eyschende. 
 
R83,f.17,dd.25-9-1600: Verkoop door Jan Peters van Leveroy aan Jan Aert 
Sanders en Margriet zijn huisvr. ter tocht en Heijlke haere wett. dr. omdat 
sij cruijpel ende lam is ter erfrecht van alsulcke gerechtigheid als Jan in 
koop verkregen heeft de erfg. Simon Templaers blijkens schepenbrieven van 
Portugael, gelegen aen't Slieven omtrent de Doelstraet. 
 
R83,f.17,dd.25-9-1600: Belofte van betaling door Aert Aert Sanders aan Jan 
Jan Peters van Leveroy, van een som van 35 gld. 
 
R83,f.17v,dd.25-9-1600: Verkoop door Jan Peters van Leveroy aan Jan Everts 
van Buel, van huis, hof, enz. gelegen aan Slyven, welke verkoop de verkoper 
in koop verkregen heeft tegen Peter van Werdingen. 
 
R83,f.18,dd.2-10-1600: Dirckske huisvr. Peter Celen van de Greeff en Peter 
met haar vermaken uit puerder aelmisse aan Jan Gelissen alias Croy een 
huijske met 4 royen hoefs na dood van hen beide, zoals het huiske getimmerd 
is door Jan voorz op de erfenis van Dirckske. 
 
R83,f.18,dd.10-10-1600: Jan Loomans costitueert Mr. Peter Daems om al zijn 
zaken in rechte te vervolgen. 
 
R83,f.18,dd.10-10-1600: Verkoop door Goossen Willem Sanders aan Willem 
Martens van een stuk grond te Asten zoals in koop verkregen tegen Jan die 
Cuijper. 
 
R83,f.18,dd.10-10-1600: Verkoop door Anthonis van Lill mrt consent van 
Jenneke zijn vrouw, aan Jenneke Willem Sbruynendr. van land gelegen aan 



Slieven. 
 
R83,f.18v,dd.10-10-1600: Momboirstelling van Jan Willem Henricks over de 
wett. knd. Henrick Martens verwekt bij Elske zijn eerste huisvr. m.n. Claes, 
Aert, Catharina en Marike. 
 
R83,f.18v,dd.10-10-1600: Vernadering door Andries van Horick van een verkoop 
door Thonis van Lill met zijn vrouw aan Jenneke Sbruynen. 
 
R83,f.18v,dd.10-10-1600: Momboirstelling voor Thonis Weijlaers over Joostge 
wed. Sander Gerardt Aerts.  
 
R83,f.18v,dd.10-10-1600: Klacht over rechtweigering van de H.Geestmrs. van 
Nederweert, m.n. Philips Sbruynen en Henrick Eckers. 
 
R83,f.19,dd.29-10-1600: Testament van Dirckske huisvr. Peter Celen van de 
Greeff, sieck. Peter vermaakt Dirckske zolang zij leven zal, al waar hij 
macht over heeft. Dirckske vermaakt aan de kerk 100 gld. zoals Aert Daniel 
Seimens en Willem Ceel van Bussel haer schuldig zijn. Legaten aan Heijlke 
Petersdr., aan de voorknd. van Peter, aan Marike Jans geh. met Sander Celen 
van de Greef en 25 gld aan Aerd Michiels van Doorn.  
 
R83,f.20,dd.8-11-1600: Verkoop door Ike wed. Thonis Hermans aan Quirijn 
Frans Quirijns van een stuk land gelegen aan Slieven. 
 
R83,f.20v,dd.8-11-1600: Verkoop door Lenaert Jan Jacobs aan Jan Aert Sanders 
van een stuk land. 
 
R83,f.20v,dd.14-11-1600: Costitutie van Jhr. Willem van Boschhuijsen en Jvr. 
Maria van Kessel zijn huisvr. voor Jfr. Catharina van Grevenbroeck henne 
nichte wnd tot Brussel om namens hen te verkopen een rente van 60 gld welke 
zij heffen op de Staten van Brabant. 
 
R83,f.21,dd.16-11-1600: Verkoop door Jan van Dueren m&m Luijtge aan Jan Jan 
van Dueren hun zoon van een erfcijns van 6 gld.volgens brief te Nuenen 18-2-
1556 en van 2 gld. 24-7-1550 en verkocht bij Willem Jan Schenhaers aan Marie 
wed.Wouter Janssen Daems geheten Lathouwer en daarna opgedragen bij Dirck 
Jan Wouters aan Jan Goort Hogaerts mulder te Opwetten Goede Vrijdag 1566. 
Beide chijnsen zijn verkopers aangestorven volgens testament van Hr. Aerdt 
van Dijck. 
 
R83,f.21v,dd.22-11-1600: Joost Peters verklaart schuldig te zijn aan Mathijs 
Ariens de som van 2 gld. 2 st. 
 
R83,f.21v,dd.22-11-1600: Schuldbekentenis van Dirick Henricks van de Greeff 
aan Mathijs Ariens mulder, 6 gld. 
 
R83,f.21v,dd.22-11-1600: Schuldbekentenis van Dirick Henricks van de Greeff 
aan Arien Willems, 3 gld. 15 st. 
 
R83,f.21v,dd.29-11-1600: Scheiding en deling tussen Henrick Martens als 
wdnr. van Elske zijn eerste huisvrouw en Jan Willem Henricks als momboir van 
de onm. kinderen ter eenre en Jan Tielens en Jan Peter vos als momboirs over 
Marike, Ida en Margriet ter andere alle als wett. knd. en erfg. Claes 
Wouters en Anneke Sijmon Sconckersdr. 
 
R83,f.22v,dd.11-12-1600: Verkoop door Lenaert Jan Jacobs aan Jan Henrick 
Sbruynen van een erfchijns van 38 st. welke verkoper in koop verkregen had 



tegen Frans zijn broer. 
 
R83,f.23,dd.11-12-1600: Ontvangst door Dirick Henrick Joppen van de som van 
25 gld. van Jan Henrick Sbruynen. 
 
R83,f.23,dd.11-12-1600: Verkoop door Heer en Mr. Dirick Brants aan Bonaven-
tura Willem Brants zijn neef, van huis, hof, enz. gelegen aan Slieven, zoals 
Jhr. Willem van Kessel het eertijds overgedragen had aan voorz. Hr. en Mr. 
Dirick en Philips Jan Philips. 
 
R83,f.23v,dd.11-12-1600: Verkoop door Bonaventura Willem Brants aan Hr. en 
Mr. Dirick Brants zijn oom, van een erfchijns van 14 gld. 
 
R83,f.24,dd.14-12-1600: Constitutie van Joris Dirck Nelen aan Magister Peter 
Daems. 
 
R83,f.24,dd.14-12-1600: Verkoop door magister Peter Daems aan Joris Dirick 
Nelen van een erfchijns van 2 gld. 8 st. in een meerdere chijns van 4 gld. 
Brief Helmond dd.3-2-1531. 
 
R83,f.24,dd.29-12-1600: Achterstand van pacht van Henrick Martens m&m 
Elsbena saliger en Marike, Ida en Grietje drs. w. Claes Wouters en Anneke 
aan Jan van Doeren. 
 
R83,f.24v,dd.9-1-1601: Vernadering door Dirick Jan Jacobs van de verkoop 
door Lenaert Jan Jacobs dd.26-8-1600 aan Mr. Johan Verdeijsseldonck. 
 
R83,f.24v,dd.10-1-1601: Verkoop door Marcelis Henrick Sbruijnen aan Thonis 
Sijmons van een akker op 'tSchoot. 
 
R83,f.25,dd.10-1-1601: Geschil tussen Aert de mulder ter eenre en Joostge 
Scherders ter andere. Bij tussensprekinghe van Thonis Sijmons is uitspraak 
gedaan door Mr. Johan Verdeijsseldonck. Degene die zich hieraan niet houdt 
verbeurt 10 daalder boete. 
 
R83,f.25,dd.10-1-1601: Constitutie voor Jan Peter Vos door Jan Janssen Smits 
van Eyndhouts als m&m van Margriet Henrick Berchmansdr. zich mede fort en 
sterk makend voor Catharina zuster van zijn vrouw, om een schepenbrief van 
Someren te lezen, mentionerend 10 vaten rogge op de erfgenamen Elske 
Loosken. 
 
R83,f.25v,dd.10-2-1601: Peter Thonis Tripsz custer in Soemeren belooft te 
betalen Lenaert Jan Hoogaerts 6 malder rogge. 
 
R83,f.25v,dd.10-2-1601: Lenaert Jan Hoogaerts en Jan Lamberts worden door 
Peeter Thonis Trips verzocht om aan hem in handen te geven eenen royen 
carmosijnen fluweelen casack met gouden parchement, eenen hoetbant mrt 
leeuwen ende een puir slaepelaecken, toecomende volgens voorz. Lenaert aan 
Andries eertijds knecht van Jhr. Willem van Kessel, tegenwoordig liggende 
binnen den stede van Wachtendonck. 
 
R83,f.26,dd.12-2-1601: Overdracht door Ike en Anneke, dochters van Jan 
Jacobs, van het versterf hen aangekomen na dood van hun ouders, aan Dirck 
Jan Jacobs hun broer. 
 
R83,f.26v,dd.15-2-1601: Frans Mathijs Slechts presenteert te betalen aan de 
borgemrs. van alle chijnsen waar hij van rechtswege opgezet is. 
 



R83,f.26v,15-2-1601: Protest door Steven Aelberts van alle gewelt en 
overlast hem aangedaan door de voorgaande borgemrs. 
 
R83,f.26v,dd.17-2-1601: Lenaert van Meyel heeft gecocht gehad van Peeter 
Tonis Trips een beemd, waarvoor hij beloofd te betalen ieder jaar de som van 
4 gld.10 st. aan de tegenwoordige borgemrs. Joost Wouters, Jan Willem 
Loomans en Lambert Henricks. 
 
R83,f.27,dd.19-2-1601: Verkoop door Hendrick Matthijs Metsers aan Quirijn 
Frans Quirijns van een stuk land gelegen aent Slijven. 
 
R83,f.27,dd.21-2-1601: Belofte van betaling van met recht verwonnen schuld 
door Peter Tonis Gerrits aan Joris Dirick Nelens. 
 
R83,f.27,dd.21-2-1601: Verkoop door Peeter Thonis Gerits aan Nicolaes Jan 
Deenen van een erfpacht van 6 vaten rogge de verkoper in erfwisseling 
verkregen tegen Donaet Wouter Swevers en Donaet aangekomen bij scheiding en 
deling tegen Ruelen Loyen in een meerdere pacht van 12 gld. 
 
R83,f.28,dd.5-3-1601: Schuldbekentenis van Daniel Pauwel vDuppen van 
66.0.0.gld. aan Hr. en Mr. Gerardt Jacobs, pastoor. 
 
R83,f.28,dd.12-3-1601: Verkoop door Jacob Willems, zoon van Willem Jacobs 
aan Jan Goorts van Duppen van 1/5 deel in een beemd, geheten de Cuylenbeemd. 
 
R83,f.28,dd.12-3-1601: Schepenakte inzake petitie aan stadhouder. 
 
R83,f.28v,dd.12-3-1601: Verklaring door Philip Gherit Ghielen oud 29 jr., in 
hechtenis genomen wegens belediging van schepenen, dat hij in dronkenschap 
gesproken heeft en vraagt om vergeving. 
Item Dirick zoon van Henrick Joppen oud 20 jr. Er is niemand borg voor hen, 
zodat zij hun eigen persoon en goederen garant stellen. 
 
R83,f.29v,dd.13-3-1601: Geschil tussen Mr. Jacob custer tot Geldrop ter 
eenre en Lenart Jan Jacobs ter andere zijde, aangaande een koop van huis, 
hof enz. Mr. Jacob toekomend. 
 
R83,f.30,dd.27-3-1601: Verkoop door Aert Laureyns Thijs als m&m van Jenneke 
Jan Slaetsdr. aan Maes Janssen v.d.Camp, van stukken land gelegen aan 
Schoot, omtrent de Muelenstraet. 
 
R83,f.30,dd.2-4-1601: Verkoop door Mr. Jacob Michiel Peeter Gijben aan Claes 
Jan Deenen van huijs, hof etc. aen 'tSlieven. 
 
R83,f.30v,dd.2-4-1601: Aert Aert Sanders vertijdt op een rente van 30 st. en 
1 mauwer rogge erfelijk, blijkens schepenbrieven van Helmond. 
 
R83,f.30v,dd.5-4-1601: Verkoop door Lambert Henricks Verhoeven aan Daniel 
Goorts van Bussel van een erf. rente van 8 gld, jaarl., welke hij in koop 
verkregen had tegen Jan Vrients en Jan Jacobs. Schepenbrief Asten dd.12-9-
1579. 
 
R83,f.30v,dd.11-4-1601: Verkoop door Willem Phlips van Helmont aan Philips 
Chielen van land gelegen aan Schoot. 
 
R83,f.31,dd.11-4-1601: Verkoop door Andries van Horrick aan Jenneke 
Sbruynen, van land dat hij door vernadering verkregen had op 10-10 ll. 
 



R83,f.31,dd.11-4-1601: Belofte van betaling door Jan Dirick Genens aan Jan 
Denen, garencooper.  
 
R83,f.31,dd.11-4-1601: Momboirstelling voor Michiel Goorts over Marike dr. 
Vreijns Hr. Daniels. 
 
R83,f.31,dd.11-4-1601: Aflossing met erfelijkheid door Mr. Jacob van Os aan 
Aerdt Aerdt Vervoort(!) en Jan Maes van een som van 50 gld voor een rente 
van 3 gld. die Aerdt en Jan heffende waren op de goederen van Mr. Jacob 
voorz. 
 
R83,f.31v,dd.11-4-1601: Verkoop door Vreijns Heer Daniels als wdnr van Anna 
Peeter Aertsdr. met Marike zijn dochter aan Mr. Jacob van Os van een 
erfcijns van 30 st. 
 
R83,f.31v,dd.11-4-1601: Belofte van betaling door Tuenis Ariens aan Hilleke 
wed. Henrick Berthout Smulders, van de som van 8 gld. 
 
R83,f.32,dd.11-4-1601: Belofte van betaling door Daniel Jan Simons aan Crijn 
Frans Crijnen van 55 gld. 
 
R83,f.32,dd.13-4-1601: Overdracht door Dries Willem van Horrick voor de 
tocht en Marten Driessen met Peter Weijnen van Asten m&m Lijske dr. Dries 
voorz. samen voor Jan broeder, absent voor de erf. van een erfpacht van een 
mud rogge uit onderpanden omtrent de Houtbroeck aan Mr. Dirck Gevaerts van 
de Sijlberch. 
 
R83,f.32,dd.16-4-1601: Belofte van betaling door Jan Janssen Martens aan 
Aert Mathijssen van een som van 40 gld. 
 
R83,f.32v,dd.25-4-1601: Verzoek van Frans Aerts m&m Marike dr. Lucas 
Henricx, Jan Janss m&m Hilleke dr. Lucas Henricx en Jan Lucas Henricks aan 
Jacob Reijnder Dries m&m Geertje dr. Gerit Bruijnen en Stijntje Henrick 
Daems van alsulcke bescheet, titel en minimentien als de voirs Jacob als 
apprehenseur van de achtergelaten goederen van Stijntje is hebbende, te 
weten een ecker in gebruik bij Jan Peters en nog een ecker in gebruik bij 
Peeter Philips van de Berghe en een ecker in huijr bij Joostgen Hompis. 
 
R83,f.33,dd.16-5-1601: Momboirstelling voor Weijn Peters van Asten over 
Willemke wed. Willem Goorts. 
 
R83,f.33,dd.16-5-1601: Constitutie van Mathijs Ariens voor Hieronimus van 
Kelst, secretaris. 
 
R83,f.33,dd.29-5-1601: Belofte van Frans Willem Bakermans aan Peter Henrick 
Baeckemans om te betalen aan Claes tot s'Hertogenbosch 2 gld 2 st. jaarl. 
 
R83,f.33v,dd.5-6-1601: Joost Wouter Joosten, Jan Lomans en Lambert Henricx, 
borgemeesters beloven om Michiel Goorts van Duppen en Mathijs Ariens 
schepenen schadeloos te houden voor hetgeen zij gedwongen zij te Eindhoven 
te betalen. 
 
R83,f.33v,dd.5-6-1601: Renuntiatie door Aelbert Goorts van Duppen op 
alsulcke renuntiatie als Jan Goorts en Michiel Goorts dd.11-3-1599 tot 
zijner behoef gedaan hebben van alsulck versterf waarin Aelbert na dood van 
Marij hun zuster competeert onder conditie dat Aelbert Marie jaarlijks 15 
gld zal betalen. Op dezelfde datum heeft Jan van Dueren een nieuwe gelofte 
gedaan, dat hij Jan Peter Vosch jaarl. 15 gld. zal betalen t.b.v. Marie 



voorz., zodat Aelbert, Jan en Michiel daarvan ontlast zullen zijn. Om 't 
selve te voldoen hebben Jan Janssen van Dueren en Marten Sebastiaens als m&m 
van Lijske van Dueren beloofd het voorz. contract te voldoen. 
 
R83,f34,7-6-1601: Belofte van betaling door Jacob Reijnder Driessen van een 
som van 7 gld. 
 
R83,f.34,dd.18-6-1601: Testament van Heijlke dr. Peter van de Berckven 
verwekt bij Dirckske Thijs Verhofstad. Legaten aan de Tafel der H.g., aan 
Frans sone Henrick van de Berckven, haar neef voor zijn studie renten ter 
somme van 40 gld. Maakt hij de studie niet af voor zijn 24 jar, dan voor Jan 
zijn broer om te studeren; Hr. en Mr. Dirck Brants, neef een rente van 14 
gld, een van 10 gld 10 st uit onderpanden Heijlke Genen, een van 3 gld op 
goederen toekomende Marten Swevers, een rente van 12 gld 10 st op Lijntje 
wed. Henrick van de Berckven, broer; Peter Jelis Smulders m&m Dirckske dr. 
Goort van de Berckven, haar broers dochter een lijfrente van 50 gld; Anneke 
en Merike, nichten, drs van Goort van de Berckven een rente van 6 gld 5 st 
uit onderpanden Tielen van de Berckven; Dirckske en Heijlke nichten, dr. 
Henrick van de Berckven, broer een rente van 6 gld 5 st uit onderpanden 
Marij van Helmond en haar kinderen; Frans en Jan sonen van Henrick, haar 
neven een rente van 6 gld op onderpanden Jan Reijnders en Eijcke Ghiel 
Verhofstadtdr zijn huisvrouw; Claes sone Henrick van de Berckven 50 gld eens 
die zij Hendrick ooit geleend heeft; aan Ommel 6 gld eens; aan het convent 
der Minderbroeders te Weert 6 gld eens; de kerk van Someren 3 gld eens; 
Dirckske Goortsdr, haar broers dochter haer bouwen? ende een cofferke met 
een hooftpeluw en de veeren van een bedde; Anneke Goorts haer beste huijck 
en een cleijn kitke etc. Zij scheldt kwijt het verdiende uurloon dat zij 
tegoede had van Hr. en Mr. Dirck Brants. 
 
R83,f.36v,dd.22-6-1601: Constitutie door Steven Aelberts en Marten Willem 
Sanders, borgemrs., voor Hieronymus van Kelst, secr. inzake het proces van 
het dorp tegen Ambrosiys Marcelis van den Sijlberch, Matthijs van Taterbeeck 
en de vendrich van Helmont. 
 
R83,f.36v,dd.4-7-1601: Belofte van betaling door Marten Wouter Swevers aan 
Jacob Jacobs van den Cruys, van een som van 8 gld. 18 st. 
 
R83,f.36v,dd.4-7-1601: Verkoop door Gijb Jan Gijbens aan Marijke wed. Jan 
Dries  van alle recht hem aangestorven van Jan Gijben zijn vader in huijs 
etc. aan de Clotstraet. 
 
R83,f.36v,dd.4-7-1601: Verkoop door Marij voorz voor het tochtrecht en Jan 
haar zoon voor zz. mede voor Anneke zijn zuster voor de erfelijkheid aan 
Gijb Jan Gijben van 1 1/2 lopensaet land gelegen omtrent den Nooteboom. 
 
R83,f.37,dd.4-7-1601: Peter Claes Bakermans heeft het land gehuurd van Gijb 
voorz. 
 
R83,f.37,dd.9-7-1601: Peter Philips van den Berge, vorster, heeft t.i.v. 
Marie huisvr. Peter Luyten, in naam van den heer verkocht de huycke 
toekomende Elsbena Jan Simonsdr., voor de som van 43 gld. ter cause van een 
acte spreeckende op Daniel broer van Elsbena. 
 
R83,f.37,dd.14-7-1601: Constitutie van Susanna wed. Henrick Hermans voor 
Herman haar zoon om in haar naam te ontvangen van Boudewijn Jans te 's 
Hertogenbosch de som van 47 gld. als aflossing op een rente haar man 
aangekomen van Elisabeth dochter van Goort Lomans, zijn moycken. 
 



R83,f.37v,dd.24-7-1601: Belofte van betaling door Joost Wouter Joosten en 
Jan Willem Loomans, aan Alaert Keris van de Voort, van een som van 104 gld. 
 
R83,f.37v,dd.24-7-1601: Verkoop door Alaert Keris van de Voort aan Henrick 
Deckers, borger te Weert, van een erfchijns van 12 gld. uit onderpanden 
gelegen aan Slijven, blijkens brief dd.12-12-1572.   
 
R83,f.37v,dd.24-7-1601: Belofte van betaling door Jan Tielens van de 
Berckven en Sijmon Theunis Sijmons eertijts borgemeesters van Someren aan 
Henrick Deckers wnd tot Weert van 206 gld. 
 
R83,f.37v,dd.24-7-1601: Belofte van betaling door Joost Wouter Joosten en 
Jan Willem Lomans aan Aelbert Keris van de Voort van 104 gld. 
 
R83,f.37v,dd.10-8-1601: Inventaris van meubelen en goederen bevonden ten 
huize van Jan Peters van Leveroy, opgemaakt t.i.v. Jhr. Willem van Boshuy-
sen, stadhouder van de schout van Peelland te Someren. 
 
R83,f.38,dd.22-8-1601: Constitutie van Hr. en Mr. Dirck Brants voor Jacob 
Janssen van Leend, om te Den Bosch de som van 200 gld. op te nemen en die te 
verhypothekeren op huis, hof, enz. waar Dirck woont, waarvan Jacob voorz. de 
helft, 100 gld., zal ontvangen. 
 
R83,f.38,dd.22-8-1601: Jacob Janssen van Leend bekent ontvangen te hebben 
van Hr. en Mr. Dirck Brants, de som van 375 gld.wegens een pacht van 6 mud 
rogge, getransporteerd door Willem Willems wonend te Asten, en tegenwoordig 
liggend te Antwerpen. 
 
R83,f.38v,dd.26-9-1601: Michiel Goorts is borg voor Dries Jan Delens voor 
alsulcke actie als Jan Coolen op 't Foortge op hem heeft. 
 
R83,f.38v,dd.27-9-1601: Belofte van betaling door Joost Willem Lomans aan 
Marij wed. Willem Frans Lemmens van 30 gld. Marij wed. Willem Frans Lemmens 
met Frans Jan Lemmens bekennen ontvangen te hebben van Joost Willem Loomans, 
de som van 30 gld. 
 
R83,f.39,dd.17-10-1601: Verkoop door Henrick Jan Eechtkens aan Mathijs Dirck 
Schaekens van een erfcijns van 1 mud rogge. hem van zijn vader aangestorven 
welke cijns door Goort Pauwels van Duppen aan Jan Henrick Eechtkens verkocht 
dd.14-1-1557, stilo des hooffs van Brabant. Item een chijns van 3 gld.hem 
van zijn vader aangestorven, welke chijns Pauwel Wagemans in koop verkregen 
had tegen Dirck Jan Colen volgens brief dd.6-2-1535. 
 
R83,f.39,dd.5-11-1601: Verkoop door Jan Sander Willems aan Henrick Aart 
Hoeben zijn zwager, van zijn kindsdeel in huis, hof, enz. gelegen aan Eyndt 
Schoots. 
 
R83,f.39,dd.3-12-1601: Mary wed. Willem Frans Lemmens met Frans haar mombr. 
bekent ten volle voldaan te wezen door Jan Peters van Leveroy, van soenpen-
ningen haar copeterende. 
 
R83,f.39v,dd.22-12-1601: Jan Wouters van Weert m&m van Marike dr. Henrick 
Commrnhryns vertijdt op zijn helft van een stuk akkeland gelegen aen Slijven 
t.b.v. Jhr. Willem van Kessel, welk stuk land Henrick Commenheyns in koop 
verkregen had tegen Willem Janssen van Eckerbroeck volgens brief dd.17-2-
1573. 
 
R83,f.40,dd.16-1-1602: Akte waarin het vaderschap over het kind van 



Christina Jan Danielsdr. opgeeist wordt door Lenart Jan Jacobs. Van te voren 
is hierover al een geschil geweest tussen Christina en Frans Mr. Jan 
Verdijssedonck. 
 
R83,f.40,dd.5-12-1601: Verkoop door Jan Aert Sanders aan Lenaert Jan Jacobs 
van een stuk land. In marge: Op huyden eerst tot prothocolle gebrocht. 
Lenart Jan Jacobs verkoopt door aan Jan Henrick Sbruynen. 
   
R83,f.40,dd.19-12-1601: Wederroeping van het testament door Jan Tielens van 
de Waterlaet welk testament hij eertijds gemaakt had met ( Gieriske ) Jan 
Hanegreefs, toen nog onmondig sijnde. 
 
R83,f.40v,dd.14-12-1601: Testament van Jan die Camerlinck, ziek, met consent 
van Baetge zijn huisvr. op de langstlevende. 
 
R83.f.41,dd.9-2-1601: Akkoord tussen Donaet Wouters ter eenre en Peter 
Teunis Gerrits ter andere zijde aangaande een pacht, die zij beide uit hun 
goederen zijn geldende. Donaet zal betalen aan Andries Jan Smits 2 mud rogge 
en aan het Clooster van den Haghe te Eindhoven 1 malder rogge. Peter voorz. 
zal ontvangen van Claes Denen 1 malder rogge. 
  
R83,f.42,dd.12-3-1601: Testament van Anna Maes, cranck. Aan Jan Frans Jacops 
een stuxke land gelegen aent Slijven en al haer huisraet om de trouwe 
dienst. Marij Dries haer best lijfke. Aan Margriet Leenen een halve pacht 
van 10 gld die zij samen met Jan Berckvens zou krijgen maar nooit gekregen 
heeft. Jan Tielens van de Berckven is haar nog schuldig 3 malder rogge 
overmits zij 1½ jaar tot Aelst gewoond heeft. 
 
R83,f.43v,dd.8-10-1597: Vonnis gewezen door schepenen van Someren over Claes 
Reym Sbruynen inzake onbetaalde chijnsen en pachten op onderpanden. 
 
R83,f.44,dd.26-3-1601: Hr. en Mr. Dirck Brants heeft als verbuer genomen 
voor zichzelf en als gemachtigde van Bonaventura Brants zijn neef, van Claes 
Reym Sbruynen c.s. als evicteur openbaar, huis, hof, enz. eertijds 
toebehoord hebbend Willem Brants, waar nu Jan Martens op woont. 
 
R83,f.44v,dd.5-4-11601: Donaet Wouter Swevers stelt tot verbuet onderpanden 
in een schepenbrief van 8-7-1534 nochtans de helft in een ecker eertijds 
gekocht van Willem Vervoort tegen Peter Ruelens van Milheze, welke helft 
Donaet gelegateerd is bij testament door Lambert Joost Wouters en Catharina 
zijn huisvrouw.  
 
R83,f.46,dd.15-9-1601: Verkoop door het Corpus van Someren t.b.v. onze 
nakomelingen aan Jan Henricx tot Nederweert, van een erfchijns van 9 gld. 
jaarlijks.In marge: Is gelost aan Jan Henricx van Nederweert in 1632. 
 
R83,f.47v,dd.17-1-1602: Verkoop door Frans Willem Baeckermans aan Jenneke 
Colen, wonend te Heze, van een erfchijns van 2 gld. 
 
R83.f.47v,dd.24-1-1602: Verkoop door Ambrosius Gevaerts van den Seylberch 
aan Jan Gelis Henricx, van een stuk beemd genoemd den Ravesteyn, gelegen 
aent Schoot. 
 
R83,f.48,dd.12-2-1602: Verkoop krachtens testament dd.2-9-1580 door Marten 
Wouter Swevers, gemaakt met Oda dochter van Eymbert Raymaeckers, zijn 1e 
huisvr., voor Hr. Jan Marcelis van den Sijlberch, onderpastoor te Someren, 
aan Jooris Dierick Cornelis, van huis, hof, enz. gelegen aan Slijven. 
 



R83,f.48,dd.21-2-1602: Verhuur door Aert Joost van Helmont, van zekere 
onderpanden gelegen omtrent de Gasthuyswech. 
 
R83,f.48v,dd.27-2-1602: Overdracht door Mr. Berber Loyendr. van Gistele aan 
Jan Hendrick Bruijnen van een obligatie van 37 gld. welke obligatie beloofd 
had Valentijn Severijns dd.6-8-1601. Jan Hendrick Bruijnen belooft Berber te 
betalen 4 gld haar leven lang. 
 
R83,f.49,dd.6-3-1602: Vertijdenis door Jan Peter Belen op geloften, die Jan 
Aert Sanders, zijn schoonvader, gedaan heeft t.b.v. Grietje wed. van Jan 
Aerts voorz. en haar andere kinderen, waarvan er een Heylke heet. 
 
R83,f.49,dd.11-3-1602: Constitutie door Jvr. Anna van Kessel aan Mr. Gerard 
Goossenss procureur in de Rade van Brabant om haar zaak te behartigen i.v.m. 
haer hoeve te Boxtel genaemt Selesel(?). 
 
R83,f.49v,dd.11-3-1602: Machtiging van Jvr. Anna van Kessel aan Jvr. 
Margriet haer jongste dr. wed. Jhr. Henrick van Wijtfliet. 
 
R83,f.49v,dd.11-3-1602: Belofte van betaling door het Corpus van Someren aan 
Octavio de Rotza, van een som van 350 gld. op 1-9 toekomend. Het corpus zal 
de borgemrs. Michiel Goorts, Lambert van Beeck en Joost Willem Loomans 
schadeloos stellen. 
 
R83,f.50,dd.11-3-1602: Schepenen van Someren stellen vast t.i.v. Jacop 
Lemmens en Heyn Schaecken van Stramproy, dat de Stramproyse lakenverkopers 
altijd op markten hun laken mogen vekopen ten gerieve van de dorpsbewoners. 
 
R83,f.50,dd.14-3-1602: Scheiding en deling tussen Peter Claes Baeckermans, 
Henrick zijn broer, Frans, broer, [Cornelis] Jan Laureijnse m&m Maria, 
Grietje onm.dr. Gerardt Claes Baeckermans verwekt bij Goortje, Grietje voor 
de erf. en Goortje voor de tocht, alle wett. knd. Claes Baeckermans en Anna. 
 
R83,f.51v,dd.15-3-1602: Mathijs Frans van Baerloe wdnr. Marij dr.v. Jacob 
Tielen heeft pretentie op de goederen nagelaten van Jacob Tielen. Accoord 
waarbij Goord Jacob Tielen opdraagt Mathijs Fransen van Baarloe een rente 
van 20 st. zoals Michiel Verdiesdonck is geldende uit zijn goederen. Idem: 
Afkoop van genoemde rente. 
 
R83,f.52,dd.20-3-1602: Momboorstelling voor A.M.van den Seylberch over 
Engelke Soonen en voor Dirick Willen over het onm. dochterke van Tuenis 
Soonen. 
 
R83,f.52,dd.20-3-1602: Michiel Coolen heeft betaald in naam van de erfg. van 
Peter Schoenmaeckers aan Laureijns van Alphen 3 jaeren pacht. 
 
R83,f.52v,dd.20-3-1602: Belofte van betaling door Jan Janssen van Ayen aan 
Laureyns Janssen van Alphen, van een som van 44 gld., 13 st. en 1 1/2 oort 
in 2 termijnen, de eerste op Geldropse markt eerstkomend en de 2e op St. 
Jacob Aposteldach. 
 
R83,f.52v,dd.24-4-1602: Momboirstelling voor Hr. en Mr. Dirck Brants voor 
Claes, Frans, Dirckske en Heijlke onm.knd. Henrick van de Berckven en 
Catharina Claes Potters. 
 
R83,f.53,dd.26-4-1602: Scheiding en deling tussen Michiel Coolen m&m Dympna, 
Willem Peeters Schoenmaeckers en Willemke en Ike onm.knd. Peeter Willem 
Sanders verwekt bij Jenneke alle knd. en erfg. Peter Matthijs Schoenmaeckers 



en Marij Vermeulen. 
 
R83,f.54,dd.26-4-1602: Verkoop door Tuenis Jan Heijligers voor zijn tocht en 
Peeter zijn zoon en Marie zijn dr. voor de erfelijkheid aan Michiel Coolen 
van een mauwer rogge welke Michiel bij voorgaande deling is toegevallen. 
 
R83,f.54,dd.26-4-1602: Verkoop door Michiel Coolen aan Willem Peeters 
Schoenmaekers en aan Willemke en Ike knd. Peeter Willem Sanders van een 
pacht van een ½ vat rogge in een meerdere pacht van 1½ vat rogge te gelden 
uit de goederen van Sander Willem Sanders en nog 1/3 deel in een cijns uit 
de goederen van Teunis Marten Weijlaers. 
 
R83,f.54v,dd.26-4-1602: Verkoop door Michiel Coolen aan Geraert Aert 
Scherders van een akker gelegen aent Schoot en aan Niclaes Deenen van een 
stuk land genaamd Den Mortel. 
 
R83,f.55,dd.24-5-1602: Constitutie van Jvr. Margriet van Doorne wed. Jhr. 
Herick van Wijtfliet. 
 
R83,f.55,dd.29-5-1602: Verkoop door Dirck sone Aeriaen Mr. Dirck en Marijke 
Jan Sanders aan Jan Aert Francken van de helft in zijn kintsdeel hem 
aangestorven van zijn moeder. 
 
R83,f.55,dd.30-5-1602: Onderzoek door schepenen van het huis waar Dirick Jan 
Jacobs in woont en wat hij gekocht heeft van Ida en Anneke zijn halve 
zusters, dochters van Jan Jacobs en Marijke Stouwen, oft soo sij met recht 
genaempt is. Er zijn diverse gebreken. 
 
R83,f.55v,dd.5-6-1602: Overdracht door Lenaert Jan Jacobs aan Willemke wed. 
Joost Tuenis Verbernen, van land en groes gelegen aan Slijven. Lenaert 
voorz. had land en groes in koop verkregen van de voorz. Joost. 
 
R83,f.55v,dd.5-6-1602: Momboirstelling voor Jan van Breij voor Marij en 
Anneke dr. Ghoirt Peter van de Berckven en Aelke Aelen. 
 
R83,f.55v,dd.3-7-1602: Zoen voor schepenen tussen Marij wed. Willem Frans 
Lemmens met Frans voorz. momboir en Goossen Willem Sanders ter eenre en Jan 
Peter van Leveroy door wiens toedoen Willem Frans Lemmens is komen te 
overlijden. 
 
R83,f.56,dd.6-7-1602: Opnieuw een akte over de buitenlandse lakenverkopers, 
m.n. die van Stramproy uit den Lande van Thoor in het Roomsche Rijck. 
Ingezetenen van Someren wensen dat zij weer mogen komen. 
 
R83,f.57,dd.22-7-1602: Akkoord tussen Peeter Dirick Kievits ter eenre en Jan 
Willem Lenen ter andere zijde, na een geschil over 3 jaar huur van huis, 
hof, enz. door Catharina zijn zuster. 
 
R83,f.57v,dd.22-7-1602: Constitutie van Tuenis Aerts voor Mr. Peeter Daems, 
om de coster te laten taxeren in het proces tussen Tuenis voorz. en Andries 
Reynders 
 
R83,f.57v,dd.29-7-1602: Protest door Joost Wouter Joosten en Jan Loomans, 
eertijds borgemrs, nadat zij gehoord hadden, dat Marten Fabri, deurwaarder, 
beslag zal leggen t.i.v. Steven Aelbers en Marten Willem Sanders, op alle 
vruchten, als rogge, gerst, haver en boekweit, toekomende A.M. van den 
Seylberch, omdat zij achter zijn met betalingen. 
 



R83,f.58,dd.29-7-1602: Verkoop door Herman Henrick Hermans als m&m van Ike 
Jan Jacobsdr., aan Dirick Jan Jacobs, van het 1/6 deel in huis, hof, enz. 
zijn huisvr. competerend, gelegen aan Slijven. 
 
R83,f.58,dd.1-8-1602: Geschil tussen Jan Genen en Tuenis Hoeben over het 
inzaaien van een beemd, en tussen Tuenis Hoeben en Marie wed. van Willem 
Frans Lemmens aangaande hetzelfde, waarbij Marie dreigt een mes in Tuenis' 
pens te steken. 
 
R83,f.59,dd.14-8-1602: Belofte van betaling door Reyn [---] de Ketellapper 
aan Joost Aert Wouters, van 33 gld. 
 
R83,f.59v,dd.17-8-1602: Constitutie van Jvr. Margriete van Duren wed. Jhr. 
Henrick van Wijtfliet aan de Eerw. Hr. Willem van Duuren pastoir tot 
Helvoirt haer broer om voor haar op te treden voor wethouders van 'sBosch. 
 
R83,f.59v,dd.21-8-1602: Verkoop door Bonaventura van Huechten als m&m van 
Christina Frans Simonsdr.aan Lijntgen wed. Gijsbert van Huechten, van een 
erfchijns van 7 gld. 10 st. te vergelden uit onderpanden te Someren. 
 
R83,f.59v,dd.4-9-1602: Afrekening tussen Geertruijt wed. Henrick Bruijnen en 
Marcelis haar zoon ter eenre en Jan haar zoon ter andere van alles wat 
Truijcke was competerende van 3 jaer huijringe van huijs etc. door Jan 
gebruijckt. 
 
R83,f.60,dd.16-9-1602: Belofte van betaling door Herman Henrick Hermans aan 
Laureyns van Alphen, van een som van 23 gld. 
 
R83,f.60v,dd.27-9-1602: Vertijdenis door Elsbena dochter van Jan Simons op 
alle mombrs. die zij ooit gekozen heeft. 
 
R83,f.60v,dd.27-9-1602: Momboirstelling van Ambrosis Marcelis van de 
Zeijlberg en Jan Tielens van de Berckven voor Elsbene dr. Jan Sijmons. 
 
R83,f.60v,dd.27-9-1602: Overdracht door Daniel Jan Simons aan Elsbena zijn 
zuster, van lant, zant, groes, enz.hem aangekomen na dood van zijn vader en 
moeder, en Meus en Goort Deynen zijn oomen. 
Elsbena met mombr. belooft te betalen aan Daniel Jan Simons, de som van 50 
gld. eens. 
 
R83,f.61v,dd.27-9-1602: Transport door Daniel aan Elsbena van contracten van 
huyringe, die hij gemaakt heeft met de Eerwaarde Hr. Proviseur van Postel, 
aangaande de hoeve en de clampthienden. 
 
R83,f.61v,dd.25-10-1602: Testament van Henrick Jan Joppen, ziek en Jenneke 
dr. Frans Lucas zijn tegenw. huisvrouw. De 3 voorkinderen uit 2 bedden en de 
kinderen van hen zullen samen delen. Jan zijn zoon een mud rogge omdat hij 
onnozel is. Dierck de voorzoon mocht hij rebelleren zal hebben de dries van 
zijn moederswege aangekomen, vermits de testateur van Lieven en Jan als 
verwekt bij zijn 2e huisvr. aangeveerd heeft 450 gld. 
 
R83,f.62v,dd.26-10-1602: Constitutie door Henrick Donck, schout te Eindhoven 
en Woensel, voor Hieronimus van Kelst, om van Henrick Huyben als landmeter, 
tienden te innen. 
 
R83,f.62v,dd.20-12-1602: Borgstelling door Henrick Romme, ingezetene van 
Someren, voor Joost Tuenis van Asten, voor de som van 100 gld.aangaande de 
pacht van de impost, die Joost voorz. gepacht heeft van Rentmr. Broechoven 



en ook voor de pachting gedaan door Jan Bocx en Raes Francisci, beide  
 
wonend te Heeze. 
 
R83,f.63,dd.23-12-1602: Constitutie door Aert Franssen voor Mr. Jan Denen, 
wonend in Den Bosch, tegen Elisabeth wed. Mathijs van Wiel. 
 
R83,f.63,dd.23-12-1602: Constitutie door Jhr. Willem van Kessel en Jvr. 
Maria de Mons voor Jan sone Jhr. Berthout van Kessel henne broeder wnd. tot 
Antwerpen om voor hen in naam te ontvangen . 
 
R83,f.63v,dd.2-5-1603: Scheiding en deling tussen Dirck Jan Jacobs en Dirck 
Henrick Joppen, van een stuk groes gelegen aen Slijven. Dirck Jan Jacobs zal 
behouden en gebruiken de weg komende van de wed. Jan Huechtens, nu huisvr. 
van Jan Trip. 
 
R83,f.64,dd.28-7-1603: Lening door Jan Peeters van Leveroy aan Roelof 
Janssen als m&m van Margriet wed. Jan Vervlassen, alias van Leendt, van een 
som van 386 gld. en 10 st., aangaande gevonden molenstenen, schotten en 
ander goed, toekomende aan Jacob Janssen van Leendt, zoon van Jan Vervlassen 
en Margriet voorz., om ze te vervoeren, de stroom af ts brengen en te 
plaatsen. 
 
R83,f.64v,dd.31-7-1603: Constitutie door Herman en Joost Henrick Hermans, 
zich mede fort en sterk makend voor Elisabeth hun zuster, voor Susanna Joost 
Anthonis Woutersdr. hun moeder, om in hun naam te Den Bosch te gaan 
ontvangen van Jan Pauwels, wonend op de Vuchter Dijck, de som van 125 gld. 
ter cause van een rente van 9 gld. en 10 st. 
 
R83,f.64v,dd.31-7-1603: Attestatie van Hr. en Mr. Gerardt Jacobs, pastoor, 
en Hr Jan Marcelis van de Seijlberch, capelaan, voor Roelof Janssen , ter 
zake van de handel in molenstenen van Jacob zoon van Jan Vervlazen, in 
Andernach overleden. 
 
R83,f.66v,dd.2-8-1603: Belofte van betaling door Jan Hanegreefs aan Jacques 
le Meer, alias Walsch Jacq, van 12 mauwer rogge mate van Weert, waarvan 
Henrick sBruynen 4 mauwer rogge toekomt. In marge: Deze gelofte is met 
consent van J. le Meer geratificeerd op 16-2-1616. 
 
R83,f.67,dd.16-8-1603: Constitutie van Hieronymus van Kelst als m&m van 
Jenneke dr. van Gielis Kievits en Anneke Jan Jordaens van Boort, voor de 
eerw. hr. en mr. Jan Kievits licentiaat en canonick van St. Jan Evangelist 
te Den Bosch en de eersame Jan van Wueringen, zijn zwager, wonend te Den 
Bosch of te Oisterwijck, om de percelen land en groes liggende te Oister-
wijck te verkopen. 
 
R83,f.67v,dd.16-10-1603: Constitutie door Willemke Geeff van de Seijl-
berchdr. wed. Hanrick Goorts Verberne en Hanrick Willems van Maarheze m&m 
Grietje dr. van Elske, zuster van Willemke voorz. voor Hr. en Mr. Dirck 
Geverts van de Seijlberch broer en oom om in hen naam alle schulden te 
ontvangen, die men hen schuldig is. 
 
R83,f.68,dd.19-10-1603: Testament van Aert Aert Sanders, ziek, en Helena dr. 
van Laureyns van Kelst, zijn tegenwoordige huisvr.. aan haar 200 gld. en het 
huisje met hof, gekregen van Heyl van Os of Mr. Jacob Michiels haar zoon. 
Daarna gaat het over op hun beider kinderen of op de kinderen van Jenneke 
Jan de Snijersdr. van Heze, Aerts eerste huisvr. Willem hun beider zoon 
krijgt wegens trouwe dienst paard en kar met gespan en 50 gld. vooruit. De 



voor- en nakinderen krijgen elk hun moederlijk erfdeel en delen verder 
gelijk op. 
 
R83,f.69v,dd.21-10-1603: Testament van Jan Henricks, ziek, en Lijntge Jan 
Honichmans. Aan Lijske huisvr. van Jacob N., zijn zuster, 30 st. Er is een 
lening door testateur aan Dirck Willem Lomans, van 100 gld. waarvan geen 
brief is. aan Faes Peeters wonens tot Gastel onder Buel een erfrente van 25 
st., waarvan vele jaren achterstand. De helft van de rente moet komen aan 
zijn vrouw, de andere helft aan Jan Jutken zijn oom wonend te Buel. 
  
R83,f.70v,dd.27-10-1603: Getuigenverklaring door Alaert Keris, medeschepen, 
55 jr. en Daniel Pauwels van Duppen, 36 jr. voor gebannen vierschaar tiv 
Henrick Goorts wnd tot Erp dat op 1 maart 6 malder rogge verkocht en geleve-
rd zijn. 
 
R83,f.71,dd.27-10-1603: Constitutie door het Corpus van Someren t.b.v. Hr. 
en Mr Gerit Jacobs, pastoor, en Hieronymus van Kelst, eertijds secretaris, 
om in Den Bosch de privileges van Someren te confirmeren 
 
R83,f.72,dd.3-11-1603: Verkoop soor Goris Ayens, wonend te Westmalle in de 
Meyerij van Antwerpen, als m&m van Lucia dr. van Laureyns Vermuyen, wed. van 
Aert Aert Aert Sanders, aan Joost en Jan, zonen van Aert Aert Aert Sanders, 
van al het recht, waarin zijn huisvr. competeerd in de goederen na dood van 
Aert Aert Sanders en Jenneke Jan de Snijersdr. van Heze zijn eerste huisvr. 
 
R83,f.72v,dd.21-2-1604: Consent voor Jan Everts van Buel door Joost oudste 
zoon van Aert Aert Sanders bij Jenneke van Heze en in die kwaliteit 
erfgenaam voor 1/4 deel, om te verkopen aan Lenaert Jan Jacobs, mede als 
recht hebbend van Jan zoon van Aert Aert Sanders en Jenneke voorz. van het 
1/4 part van de schuld van Jan Reynders op Vlercken. Item het 1/4 deel van 
de schuld van Marten Wijnen, Willem Hompis, Jan dirck Genen, Theunis Ariens, 
Daniel Jan Symons en Elsbena zijn zuster en Ambrosius Gevaerts van den 
Seylberch. Bovenstaande tevens op 74 en verso. 
 
Tussenliggend vel: Cornelis Laureyns tegenwoordig molder te Someren. 


