
Someren R 54, losse akten 
 
R54,dd.23-11-1637: Verklaring door Marike Joosten, dienstmaagd Thonis 
Houben, Thonis Ariens, knecht en Lijske dr. Arien Hermans, dienstmaagd over 
de bedreiging van Thonis Houben door Jan Thijssen, Goord Jan Cuijpers en Jan 
Weijnen, soldaten van Stevensweert onder de Cie van Capt. van den Heetvelt. 
R54,dd.14-6-1640: Brief van Cornelis van den Heetvelt aan Mons. Wiffelaer 
wnd tot Someren om de 4 nachtigael vogels met den hals te nemen te weten Jan 
Crijnen, Crijn Lamberts, de clijne Jan Thijssen en Flips Meesters. 
 
R54,dd.7-5-16[61]: Informatie preparatoir bij Martinus van der Lith, 
stadhouder terzake van een vechtpartij met quetsuren aan de huijse en 
herberge van Joost Huiberts Verdonschot. 
Lijske Huijberts, ca 36 jr getuigt dat op 3 mei te haren huise hebben zitten 
drinken Jan Thomassen, Jan Willemssen, Aert Jan Joordens en Teunis Jansen 
Weijnen en dat deselve dag verscheidene jonggesellen die ter herberge waren 
ten huise van Jan Peeter Goort Cuijlmans tot haere huijsinghe sijn ingekomen 
en sij getuigt dat ten tijde het gevecht voor haar deur plaats vond sij was 
ten huijse van Hendrick den coopman haer buijrman en heeft niet anders 
gesien dan dat Jan Willems en Jan dircx samen ter aarde lagen en tuigt ook 
blote messen gesien te hebben. 
 
R54,dd.18-7-1662: Kontrakt tussen Marcelis Hubert Verdonschot en Catharina 
Claes Hendrick Bakermans wed. van Dirck Marten Aerts, also vader en moeder 
van Hubert, Dirck, Jenne en Lijnke, hun kinderen ter eenre en Lambert 
Aelbert Keris en Jan Marten Aerts momboiren van Marten, Marie, Lijske en Jan 
voorkinderen van Catharina en Dirck Marten Arts ter andere om alle 
toecomende geschillen te voorkomen en om ook de wille te doen van w. Henrick 
Claes Bakermans deselve gelijke kinderen grootvader. 
 
R54,dd.29-9-1662: Verklaringen tbv. predikant Hr. Jacobus Blockius over de 
hem toekomende turf. Batiaentje huisvr. Claes Weijnen; Goortie huisvr Dirck 
Tielen, 76 jr; Henrick Henrick Deijntiens; 
 
R54,dd.4-4-1663: Attestatie door Willem Antonis Janbroers, oud schepen en 
Paulus Huijbert Verdonschot, H.Geestmeester tiv Philips Frans Verdeijssel-
donck aangaande de bouwvalligheid van de hoeve de Groote Eckerbroeck 
behorende aan de Abdije van Postel waardoor Philips voorn. bestolen werd en 
al grote reparaties vericht heeft. 
 
R54,dd.21-7-1663: Peeter Henrick Jacobs, ca. 50 jr, afgegaan burgemeester, 
Jan Michiels medeschepen en Jan Henrick Marcelis, naegebuer, ca 60 jr t.i.v. 
Joest Jan Weijlaers, crank te bedde liggende van slaen en stoten, verklaren 
kennis te hebben van het moederpeert wesende vlas root bruijn op Woensdag 
l.l. op de heijde gaende naer Buedel of Soerendonck door soldaten is 
afgenomen en hij bij attestanten is aan komen lopen, gequetst sijnde. 
 
R54,dd.26-3-1665: Hendrick Peeters, ca 60 jr en Marten Michiels, 35 jr en 
zijn vrouw getuigen tiv Marten Aerts dat de voorz  Marten zone van Aert 
Lamberts van Tongeren binnen Someren geboren en verwekt bij Maijke dr. 
Thomas Belmakers wesende van de catholieke religie. 
 
R54,dd.1-6-1666: Testament van Martijntje wed. Willem Joost Stouten, ziek in 
haar huis aan de Keijserstraet, willende dat het testament door haar en 
Willem Joosten haar gemaakt dd.--- en het testament door haar gemaakt uit 
craght van het voorgaande testament absoluut zullen worden nagekomen. De 
helft van zekere goederen gekocht met Jan Peeters haar 1e man aan de erfg. 
van de gezegde Jan Peeters. Aan Jenneke dr. Aert Geverts verwekt bij Martijn 



Hendricx een legaat. 
 
R54,dd.12-5-1667: Jan Thonis, jm, 16 jr tuigt dat hij voorleden Woensdag 
wesende een bededag, den  vierden mei met sijn vaders schapen os komende 
drijven uit zijn velt en dat hij  in de Heijstraet heeft gevonden sijn 
schaepen hoedende Thonis sone Jan Lamberts die hem niet wilde laten passeren 
en met een stok op de schapen insloeg, waarop Jan Thonis seijde waarom 
slaede mijn schapen, laet hen in vreede en slaet mij liever, waarop Thonis 
hem met de stok op het hoofd sloeg. 
 
R54,dd.12-4-1666: Attestatie voor Elisabeth van Helmont geh. met Thomas 
Ideleth, dr.v. Thomas Jansen van Helmont uit Schijndel en Catharina Deenen. 
 
R54,dd.26-8-1666: Certificatie door schepenen van Someren tiv. Ruth 
Mathijssen pachter op Ruth c.s. dat binnen Someren het van alle tijden 
praktijk is dat de hoevenaers en huerlingen van particuliere goederen boven 
de huerpenningen betalen en betaald hebben alle dorpslasten beden executief. 
ordinair en extra ordinair. 
 
R54,dd.28-7-1667: Attestatie voor Jan en Joost Goort Hoefnagels door Joris 
Jansen van Hoof, 28 jr. dat hij is een natuurlijke zoon van Jenneke Willems, 
die is getrouwd geweest met Goort Wouter Hoefnagels, en die was 
pretenderende een obligatie van 100 gld. op Ruth Everts oud vorster tot 
Lieshout, gekomen van Jan van Hooff tot Lieshout zijn vader saliger, welke 
hij aan Jenneke voorz. hadde gelooft voor hare defloratie en welke 100 gld. 
na dood van Ruth Everts zullen komen ten laste van de kinderen Jan Jansen 
Knierts in een obligatie van 150 daalders, van welke 150 daalders hem Joris 
dus 100 gld. zullen toekomen als erfg van zijn moeder. 
 
R54,dd.4-12-1668: Willem Hendrik vOtterdijk heeft van Lambert Stevens 
vernomen dat Peeter Fransen hetselve stuck akkerlant verkocht hadden voor 
200 gld en 3 rijksdaalders en dat Mathijs Jansen van de Zande een belofte 
heeft gedaan m.b.t. de 3 rijksdaalders boven de 200 gld. 
R54,s.d.: Mathijs Jansen van de Zande is bezitter van een stuck akkerlant 
omtrent 40 roeyen gelegen omtrent de Alenborch. 
 
R54,dd.22-5-1669: Getuigenverklaring door Cornelis sone Aert Melis, oud 50 a 
60 jaar. Huijbert Verdonschot werd aangevallen door de hond van Bruijsten 
Jan Dirck Scrubbels toen hij met een varken diens huis passeerde. Er 
ontstond een vechtpartij waarbij Huijbert met een gaffel in zwijm werd 
geslagen. 
 
R54,dd.18-6-1669: Joost Geven wnd tot Geldrop oom van Peeter Fransen getuigt 
dat de laatste toen hij te Geldrop verbleef een acker teullant te Someren 
bij poene van erfmangeling verkocht had aan Mathijs Jansen van de Zande. 
 
R54,dd.4-3-1670: Testament van Willem Tonis Roijmans en Metie Jacobs van 
Duijneven, ziek, in hun huis staende aent Slieven. 
 
R54,dd.5-9-1670: Getuigenverklaring door Wilbert Jan Geven oud burgemeester 
tiv Aert Claessen wnd tot Beeck bij Aerle dat Dirck Roeffen heeft aangenomen 
en aangedeeld de erfg. van Jan Geeven een erf. cijns in het boek der Heere 
van Helmond onder de erfg. Lambert Jan Goorts en Gijsbert J [niet ingevuld]. 
Wilbert Jan Geven met zijn medeerfg. omtrent 1641 heeft verkocht aan Dirck 
Roeffen een cijns in het boek welke cijns op de andere is gekort. 
 
R54,dd.24-4-1671: Verklaring door Tonis Willems, ondervorster, 48 jr, Mettie 
wed. Adriaen Peters, 46 jr en Marie Hendricx, 25 jr, over een belediging van 



de schepenen van Someren door Jan Peters van Otterdijk. 
 
R54,dd.17-9-1671: Getuigenis van Paulus Verschuren en Dirck van Houts, 
gebruikers der goederen van Jhr. Walraven van Erp t.i.v. Hr. Geraert 
Verdonck, dat deze bij testament van Jhr. Johan Back genaemt Wijffliet 
dd.9-6-1652 vrije inwoning heeft verkregen op den Adelenborgh en de 
inkomsten uit de hoeve genaemt Alphen. Bij overeenkomst dd.18-5-1666 is dit 
legaat vervangen door een jaerlijkse uitkering van 220.0.0 gld. 
 
R54,dd.30-5-1674: Staat en inventaris van de roerende goederen van Hendrick 
Henricx Coolen wdnr Jenneke Jansen Cocx in ondertrouw met Merike Wilbort Jan 
Geven. 
 
R54,dd.4-7-1674: Request aan schepenen door Joost Hoefnagels, molenaar op 
slants wintmolen om deses bouwvalligheijt vast te stellen. 
 
R54,dd.17-9-1674: Attestatie van schepenen voor Joost Hoefnagels, molenaar 
op 'slands wintmolen over de bouwvalligheid en dat twee molenstenen aan 
stukken waren etc. 
 
R54,dd.15-2-1675: Getuigenverklaring door Jan Fransen van Aijen en Peter 
Fransen Stevens dat op 8 feb. 'smorgens omtrent 6 uren of het criecken van 
de dagh de schuijr van Elisabeth wed. Jan Lamberts, pachter verbrant is 
geweest zodat de heel huisinghe, hooi, stro, beesten is verbrand. 
 
R54,dd.10-6-1675: Anthonis Roimans en Peeter Willem Horckmans oud borge-
meester tuigen tiv het officie dat enige weken geleden te zijn geweest ten 
huize van Jan Peeter Goort Cuijlmans  en verkeert hebben met de burgemees-
ters en aldaar gekomen is Willem Jacobs en Aert Aertsen ook borgemeesters. 
 
R54,dd.28-8-1675: Jan Hendrick Valens, ca 67 jr tuigt tiv Hendrick van 
Bussel dat hij 15 juli is geweest ten huize van Jan Jan Bakermans wnd tot 
Lierop waar bij macander waren Huijbert, Sijmon en Jan Baeckermans voorz 
neffen Hendrick van Bussel alle wesende broeders als erfg. van hun ouders om 
met malcanderen te delen en soo verklaart voorz. Jan Hendrick gesien en 
gehoort te hebben dat Jan Jan Baeckermans, Simon en Huijbert de voorz  
Hendrick van Bussel voor zijn kintsgedeelte te hebben toegestaen het goed 
dat Frans Peeter Horckmans op woont of is in gebruik hebbende. 
 
R54,dd.28-9-1676: Testament van Jenneke wed. Lendert Hogerts, ziek tbv. 
Frans, Dirck, Jan, Hendrick, Lijske en Jenneke haar kinderen. 
 
R54,dd.1678: Attestatie van de hoevenaars van de graaf van Berlo m.b.t. de 
brandschatting in de oorlog 1672/78. Wouter Willemsz Vlemmincx moet 668.15 
gld betalen. Pauwel Verschueren 270.6.4 gld. 
 
R54,dd.29-9-1678: Testament ten woonhuize van Joost Gerrits en Anna Jansen 
ter plaatse De Donck, echtelieden, Anna Jansen ziek, Joost Gerrits cloeck en 
gesond. 
 
R54,dd.ca 1680: Verklaring door Anthonij Lamberts en Dirck Smits t.i.v. 
Joost Hoefnagels en Willem van Otterdijk, schepenen, m.b.t. de hoeve de 
Slijckstraet, nu behorende Jhr. Johan van Zeelant, waarop een beneficie 
rust. 
 
R54,dd.9-5-1680: Mathijs Belmakers, ca 99 jr, Jan Michiels oud schepen, 82 
jr en Dirck Frans Damen, 36 jr getuigen tiv Mathijs Jan Joppen dat de voors 
Mathijs Jan Joppen enige jaren geleden zeker hooi heeft uitgereden in zeker 



stuk groes tegen de wil van Dirck Fans Damen. 
 
R54,dd.5-9-1680: Verklaring door Jan Goossen, 85 jr, Joost Ayen, 75 jr 
sijnde naeburen geweest, tiv de waerheijt dat Hr. Thomas Jansen van Helmond, 
geboren van Schijndel is stadhouder gewwest en in Someren gewoont heeft en 
getrouwt is met Jfr. Catharina Deenen en daarbij verwekt o.a. een dochter 
Elisabeth getrouwt met Hr. Wolfert Ideleth sal. welke Elisabeth is gestorven 
binnen Someren 12-4-1666 achterlatende 4 sonen, Walraven, Joest, Thomas, 
Francis en 5 dochters Anna, Catharina, Elisabeth, Margaretha, Maria. 
 
R54,dd.3-9-1681: Marie Hendrick Naeten, Marie wed. Mathijs Dirck van 
Nederweert, Joostie Hendrick Naeten en Hendrick Peeter Goorts m&m Anna 
Hendrick Naeten alle vrienden en gesusters van w. Willem Hendrick Naeten 
hebben  geconstitueert en machtig gemaakt Joost Gerits om binnen Haarlem te 
vorderen alle gerede penningen in het sterfhuis van w. Willem Hendrick 
Naeten. 
 
R54,dd.10-3-1682: Huijbert van Otterdijck, Peeter van Otterdijck, Jan van 
Breij als momboir over Maria en Petronella, alle kinderen Willem van 
Otterdijck verwekt bij Catelijn van Breij hebben geconstutueert Geertruijt 
van Otterdijck om in hun naam te ontvangen zowel binnen 'sBosch als buiten 
de stad alle renten, pachten etc. de voorz. comparanten competerende uit het 
sterfhuijs van Antonis van Otterdijck. 
 
R54,dd.26-5-1683: Staat en inventaris van Fransis Jansen van Horck, getrouwd 
geweest met Aeltie dr. Flips Frans Verdijsseldonck. 
 
R54,dd.16-9-1684: Contract tussen Jan Goorts Deenen en Jan Jansen Weijnen 
als gekozen burgemeesters. 
 
R54,dd.24-10-1684: Contract tussen Lijn op Vaersel en Jan Schepers. 
Andries Schepens wnd binnen Oirschot en Johan Leermakers als cautionaris 
gesteld over de goederen dd.15-11-1683 van Jan Schepens etc. 
 
R54,dd.29-11-1685: Jan Jansen Corens zone van Heijlke dr. Thonis Hendricx 
ter eenre en Jan Thonis en Jan Baptist van Boshuijsen m&m Handerske dr. 
Theunis voorz hebben samen een accoord gemaakt te weten Jan Jan Cores heeft 
overgdragen zijn 1/9 part of kintsgedeelte voor de somma van 39 gld. 
NB: Onder staat: Dit merk stelt Jan Thomaes! 
 
R54,dd.20-3-1686: Hendrick Thonis Weijlaerts heeft erf. verkocht aan Jan 
Thonis Weijlaers en Metje Thonis wed. Hendrick [Willem] Horckmans en Jenneke 
Thonis wed. Jan Jan Dielis een 1/4 part of kintsgedeelte so sijn vader hem 
heeft nagelaten, belendende de kinderen Willem Weijlaers. 
 
R54,dd.1689: Verklaring terzake van reparaties vericht door Jan Goort Deenen 
als pachter van de Landshoeve genaemt de Eckerbroeck ad 68.9.0 gld. 
 
R54,dd.26-11-1689: Certificatie van schepenen dat Hendrick Antonis Roymans 
hoevenaer van 'slands hoeve binnen Someren is en welke persoon de grootste 
contribuant in de dorpslasten en verder dat Jan Joppen, Jan Peeter Gerrits, 
Creijn Weijnen, Peeter Cuijpers, Hendrick Weijnen en Hendrick Lamberts, 
gewesen burgemeesters wekelijks met de collecte boeken moeten gaan en niet 
te 'sBosch kunnen compareren. 
 
R54,dd.ca.1690: Jan Lambert Aelberts, 50 jr, tuigt t.i.v. Simon van de 
Boomen tot Lierop over het bezit van Henrick Mathijssen. 
 



R54,dd.2-3-1691: Extract protocol 14-2-1691: Josina van Hooff wed. Joost 
Hoefnagels, in leven molenaar te Someren verklarende te zijn geledeert bij 
alsulcke executie als Wilhelmus Fabri heeft gedaan door afpandige van een 
koperen ketel en tinnen schotels uit kracht van vonnisse van -- 1691 
waartgen zij geappeleert heeft en nog ggen vonnis bekomen. 
 
R54,dd.14-4-1691: Scheiding en deling tussen de knd. en erfg. Hendrick 
Sijmon Hendricx m.n. Adriaen Flipsen van Hees voor de een helft en de 
momboirs wesende Marten Jan Reijnen en Jan Hendrick Deijntiens van de 3 
onm.knd. m.n. Jenneke, Lijske en Willemke van Hendrick soene Hendrick Simon 
Hendricx en Jenneke Hendricx. 
 
R54,dd.16-11-1691: Verklaring door Peeter Willem Maes en Peter Roymans, 
timmerlieden, dat molen en molenhuijs zijn gerepareerd tbv. Goort Hoefna-
gels, 'slands molenaar. 
 
R54,dd.26-2-1695: Josina wed. Joost Hoefnagels in leven president van 
Someren verklaart in huringhe uit te geven zekere landerijen aan Sr. Goort 
Hoefnagels, molenaar alhier. 
 
R54,dd.10-6-1698: Accoord tussen Antonis Geverts van de Zeijlberch en 
Hendrick Dircx als naaste bloetverwanten van de 2 onm.knd. van Walraven 
Jansen verwekt bij Jenneke Aert Geven van de Zeijlbergh m.n. Jan en 
Margaretha ende Walraven Jansen ter andere die opnieuw is komen te trouwen 
met Jenneke Lambert Goossen en aldaar bij verwekt heeft een dochterke m.n. 
Marie en om alle geschillen te voorkomen tussen de twee voorkinderen en het 
nakind of de nog te verwekken nakinderen. 
 
R54,dd.15-3-1699: Scheiding en deling tussen de kinderen Leendert Jan Veth 
verwekt bij Marie dr. Jan Schepens sijn huisvrouw. Jan Bertrams m&m w. 
Toniske Leendert Jan Veth met Willem Jan houben als mmoboir van de kinderen; 
Jan Gerrit Goorts een stuk groes zoals het ten deel gevallen is de voors 
Leendert; Jenneke wed. Jan Michiels geass. met Claes Jan Tielen haar 
momboir. 
 
R54,dd.1704: Peeter Weijlaerts, oud 30 jr, tuijcht en verclaert dat op 10-7-
1704 Anthonis Peter Thielen hem heeft geprest turf te steken in de Peel op 
plaatse waer dit verboden was. 
 
R54,dd.10-4-1706: Jan Joost Weijlaers, ca 51 jr verklaart dat hij een jaar 
geleden met Peeter Niclaes Weijnen torf heeft gestoken in de Peel waarbij 
Peter hem verklaart zou hebben dat hij tegen burgemeesters gezegd zou hebben 
zijn huis maar te verkopen. 
 
R54,dd.14-7-1707: Getuigenverklaring door Peeter Vermeulen ca 70 jr en 
Steven van Coll, 38 jr tiv de vorster over een vechtpartij op 5 deser tussen 
Adriaen Antonis en Gerrit Willem Weijlaers, waarbij laatste is gekwetst door 
Jan broer van Adriaen Antonis. 
 
R54,dd.7-11-1707: Certificatie van schepenen dat  Maria Antonis wed. Laurens 
Fransen geass. met Peter Hendricx wnd binnen Soerendonck, baronie van 
Craenendonck, Antonij Jan Bluijssen m&m Hendriena Antonis, wnd binnen de 
heerlijkheid Geldrop en Hendrik Willem Maes, wdnr Jenneke Antonis wnd binnen 
Someren wett. erfg. Willem Antonis gestorven 10-10-1707 binnen Duijts 
gelegen tegenover Gerwen? en welke Willem nog een broeder heeft gehad 
dewelke was wonende te Delbrugge in het stift van Paderborn m.n. Frans 
Antonis, nu enige jaren geleden. 
Zij machtigen Antonij Jan Bluijssen om naar Duijts de erfenis te regelen. 



 
R54,dd.3-3-1708: Wouter Tonis Boshuijsen ca 65 jr geboortig van Someren 
woonachtig in het stift Minnen in het dorp Raeren berooit zijnde en niet in 
staat de cost te winen. 
 
R54,dd.18-5-1708: Jan Goort Deenen, Jan Jansen Rooymans en Gerrit Hendricx 
Verdijsseldonck getuigen tiv  Heer Johannes van de Eijnde dat zij blijven 
bij hun verklaring van 24-4-1708. 
 
R54,dd.18-5-1708: De erfg. Dirck Andriessen [----], Peeter Jansen Isbouts 
een der kinderen Jan Dielis Isbouts, Antonis Jansen Peel als gebruiker ende 
Marcelis Verdijsseldonck alle inw. van Someren hebben getuigt dat sij nooit 
ente nimmer sijselve of hun huishoudinge tsij man, vrouw, knegt, meijt ofte 
kinderen tiv Mr. Geerlof Suijckers een ingebod hebben gekregen. 
 
R54,dd.3-3-1710: Jan Jansen Roijmans, ca 41 jr en Jan Willem Geven, 37 jr 
verklaren dat sij op 11-2-1710 zijn geweest ten huize van Jan Mathijs Joppen 
waar aanwezig waren Joost sone Goort Hoefnagels, molenaar hebende bij zich 
een een roer en Geef Willems, schutter alhier en gehoort hebben dat er 
geslagen is. 
 
R54,dd.18-5-1711: Certificatie door schepenen van Asten tiv schepenen van 
Someren op verzoek van Govert Hoefnagels molenaar van 'slands wintmolen en 
Hendrick Weijnen pachter van 'slands hoeve genaemt Ter Hofstadt bevonden te 
hebben dat 'slands wintmolen met alle appendatien en dependentien in stukken 
was liggende en insgelijks gesien te hebben dat de huijsinghe en schuere van 
Ter Hofstadt insgelijks in stukken waren liggende. 
 
R54,dd.19-5-1713: Certificatie door schepenen van Someren t.i.v. Govert 
Joost Hoefnagels, dat door noodweer van 17-5-1711 de wintmolen totaal 
vernield is, zodat hij pas weer op 18-1-1712 bemalen kon worden, met een 
becijfering van de door Govert Joost Hoefnagels geleden schade. 


