
Someren R 55, losse akten 
 
3 Bundels, chronologisch 
 
R55,dd.13-1-1661: Goort Wouter Hoefnagels, oud molder alhier heeft volmacht 
en autoriteit gegeven aan Jan Goorts, molder tot Asten zijn oudste zoon om 
hem te transporteren te 'sHertogenbossche bij Hr. Tempelaers rentmeester van 
de goederen van Postel en met voorz  rentmeester de pretentien van huijringe 
van de molen te regelen. Hij draagt daartoe ook zekere goederen op om als 
onderpand te dienen. 
 
R55,dd.1662: Frans Stevens, oud 60 jr, man van Jenneke, heeft gezien hoe op 
Zondagavond Someren kermis 24-9-1662 Willem joost van Breij heeft staan 
praten. Aert Jan Lamberts getuigt over de ruzie. 
 
R55,dd.11-7-1662: Getuigenverklaring door Paulus Huijbert Verdonschot en 
Jacob Jan Cornelis t.i.v. Claes Verhoysen, president, dat Jan Michiels, 
schepen gezegd heeft dat Claes Verhoysen was een zoon van Lenart Veth en is 
een bloedzuster van de eerste. 
 
R55,dd.2-4-1663: Dirck Jan Geven m&m Joostie, Abraham Hendricx m&m Lijske, 
Marten Michiels m&m Catelijn, alle dochters w. Peeter Goort Cuijlmans hebben 
volmacht gemaakt Jan sone Peter Goort Cuijlmans hun zwager om te 
Stevensweert te hooren Johan van Duijssen en en Goossen Jansen als testa-
mentaire voogden van w. Gevert sone Peter Goort Cuijlmans hun zwager voor 
schepenen van Overweert. 
 
R55,dd.3-4-1664: Lijkschouwing van Jacob Jan Weijlaers van beroep houtzager. 
De dood is veroorzaakt door wonden aan de slaap als gevolg van een vallend 
blok hout. 
 
R55,dd.9-7-1664: Verklaring door Pauwel Aert Verschuren en Gerit Jan 
Michiels, medeschepenen tiv Jenneke wed. Goort Claes Denen, gebruiker van 
zekere hoeve geheten de Hofstat, toekomende de Abdij van Postel, dat in 1663 
wel zijn afgestorven 50 schapen en drie hoornbeesten en dat de overgebleven 
schapen ook wel 50 in getal van geender waarde en gans ondeugend zijn en dat 
ook in 1663 wel verdronken zijn 20 lopensaten hooiwas. 
 
R55,dd.6-11-1664: Ondervragingen mbt tot een vechtpartij op 24 september in 
de herberg van Wilbert Huijberts Verdijsteldonck waarbij Jan Willem Spoelen 
gekwetst zou zijn met een mes door Willem Jan Willem Leenderts. 
Dirck Driessen, ca 55 jr getuigt de vechtpartij gezien te hebben, maar heeft 
niets van een mes gezien. Jan Willem is buiten de deur in elkaar gezakt en 
bleek dood te zijn zonder dat ernstige kwetsuren te zien waren. Anneke de 
huisvrouw van Wilbert Verdijsseldonck heeft hen willen scheiden of de 
huisvrouw van Gerrit Huijberts etc. dd.24-12-1664. 
Anneke huisvrouw Wilbert Huijberts, ca 40 jr. getuigt dat zij de vechtenden 
gescheiden heeft en dat Willem Jan Leenders beide handen in het haar en aan 
de nek van het slachtoffer had. Toen hij buiten gevonden werd bleek hij op 
het hoofd geslagen te zijn. 
Schouw van het lijk van Jan Willem Spoelen ten huize van Catalijn Willem 
Spoelen zijn zuster, 2-5-1665. 
Anneke huisvr. Gerrit Huiberts Verdijsseldonck, 29 jr. 
Peeter soone Willem Thielens, 20 jaar. 
 
R55,dd.5-11-1665: Attestatie voor Henrick Verschaut, gevangen te 'sBosch. 
Jan Willem Goossen, oud borgemeester, en Goossen Henrick Goossen, resp. 68 
en 56 jr. verklaren tiv. Lisabeth huisvrouw Henrick sone w. Henrick 



Verscaut. Henrick is in militaire dients onder de bisschop van Munster, is 
geboren van eerlijke ouders en heeft vrouw en kinderen te Someren. 
 
R55,dd.11-2-1666: Attestatie voor Theodorus Jansen, 20 jr en Paulus zijn 
broer 19 jr, beide goed katholiek. (Latijn) 
 
R55,dd.2-12-1666: Gabriel Henricx, 43 a 44 jr. getuigt inzake een vordering 
van Nillis Jan Jacops, vlaskoper te Geldrop. 
 
R55,dd.26-1-1668: Attestatie dat Peter Hendrick van de Hoysen is een 
ketelbuyter en is nering doende in het buitenland. 
 
R55,dd.2-11-1675: Jan Dielis den ouden voor zz, Jan Peter Goort Cuijlmans 
m&m Merike Dielis Isberts, Marcelis Ariaens m&m Catherijn Dielis Isberts, 
Antonis Roijmans en Hendrick Jan Martens als momboiren van de onm.knd. van 
de jonge Jan Dielis Isberts, Claes Verhoysen en Jan Jan Corens als momboirs 
van de onm.knd. Jan Jan Corens wesende rechte erfg. van Marie Isbers wesende 
de grootmoeder van de voorz. Jan Jan Corens kinderen, Frans Lenders Hogers 
en Peter Jan Tielen als momb. van de onm.knd. Cornelis Bastiaens verwekt bij 
Jenneke dr Dielis Isberts welke personen zijn alle rechte erf. Hr. Frans van 
Breij in leven pastoor van Dommelen welke erfg. hebben machtig gemaakt Hr. 
advocaat Peeter van Trier residerende te 'sBosch om in hun naam te verzorgen 
alsulcke schulden, brieven van obligaties en om de goederen te besturen. 
 
R55,dd.17-12-1678: Verklaring tbv Jacomina wed. w. Hendrik Peter van Col als 
pachterse van de hoeve Ter Hofstad, dat 2 gebinten zijn ingestort. 
 
R55,dd.26-2-1681: Willem Hendrik Naten en Peter Michiels schepenen certifi-
ceren dat zij op verzoek van Hr. Antonij Jacops gevisiteerd hebben huize de 
Grimborgh, zoals ingekocht is door Frans Hendrik Jacops en bevonden hebben 
dat de brug over de gracht kaduk en ingestort is, de schou geruineerd etc. 
 
R55,dd.24-2-1688: Joost Gerits en Joost Art Simons als geëde momboiren over 
de knd. Mathijs Dircx verwekt bij Marie Hendrick Naten als erfg. Willem 
Hendrick Naten verklaren gecedeert en getransporteert te hebben Jfr. Maria 
van Napels wed. w. Hr. en Mr. Matheus Slegers in leven oud borgemeester van 
Haerlem alle zodanige somme van penninge als de voorz Willem Hendrik Naeten 
of deselfs erfg. van w. Willem Bossu over een jaar arbeitsloon als blee-
kersknecht hadde verdient en nog hetgene deselve aen de voorz Bossu 
verschoten heeft om zijn dienstbode het arbeidsloon te betalen blijkens 
provisioneel vonnis bij de voorz Willem verkregen 12-1-1678 voor de gerechte 
van Heemstede. 
 
R55,dd.31-5-1689: Jan Claessen m&m Lijneke dr. Lucas Jacobs, Thonis Lucas, 
Jenneke Lucas, Willem Thijs Lomans m&m Willemke Lucas, Jan Wilbert Geven m&m 
Lijske Lucas en Marie Lucas, knd. en erfg. Luijcas Jacobs en Lijneke Willems 
dragen alle erfgoederen op aan Jacob Lucas hun broer. 
 
R55,[16-10-1690]: Also questien en verschillen stonden te gerijssen tussen 
de kinderen en kintskinderen van Dirck Smits ter oorsacke van denselve 3 
echte vrouwen heeft gehad, sijnde van de twee iersten nog kinderen en 
kintskinderen in leven en sijnde van deselve Dirck Smits nog stockgoederen 
van de 2 eerste vrouwen gemainteneert ende verbetert, so is het dat Dirck 
Willems m&m Lijnke alsmede Jan, Peter, Margriet ene Jenneke wett. knd. 
Anthonis Smits geass. met Hendrick Weijnen, momboir wettige descendenten van 
Dirck Smits geprocreeert bij Jenneke Kievits deselfs Dirck s eerste 
huisvrouwe, mitsgaders Thomas Ideleth en Willem van Stercksel als momboiren 
van de onm.knd. Jan Smits salig. met autoristatie van de magistraat alsmede 



geass. met Margrita Ideleth wed. Jan Smits deselver kinderen moeder descen-
denten van Hilleke Deenen tweede gewesen huisvrouwe van Dirck Smits so is 
heden na uitspraak van Dirck Smits hun vader resp. grootvader als naar recht 
volgende uitspraak gedaan. Volgt scheiding en deling ook volgens testament 
van w. Martijn zijn derde huisvrouwe. De  stokgoederen naar de verschillende 
takken, andere goederen in drie delen. 
Los briefje: Te Someren ten huize van Dirck Smits 16-10-1690. 
 
R55,dd.2-11-1690: Alsoo Dirck Smits, landmeter en oud president op 16 
oktober heeft gerevoceerd alsulck testament gelijk hij hadde opgericht 
tussen hem en Martina dr. Claes Teunis zijn leste huisvrouwe voor notaris de 
Louw te Eindhoven 28-7-1685, so compareert voorz Dirck Smits en bevestigd 
zijn revocatie. 
 
R55,dd.14-11-1690: Also questie en geschil was staan te gerijssen tussen de 
kinderen en kintskinderen en erfg. van de twee eerste huwelijken van van 
Dirck Smits saliger ter eenre en de naaste bloetverwanten en erfg. Martijn 
Claes Thonis Sijmons, deselfs Dirck Smits derde huisvrouwe. Accoord dat de 
clausule nopende het fidei commis waermede Handricke en Jan in de testament 
van Dirck Smits en Martijn hare suster voor notaris de Louw 28-7-1685 
begeven sijn sal blijven in sijn geheel. De erfg. van Martijn zullen enkele 
obligaties krijgen en de meubilaire goederen volgens inventaris bij Martijn 
ingebracht. 
 
R55,dd.29-3-1691: Certificatie voor Jenneke wed. Jan Mathijs. Zij kan voor 
haar en haar 2 kinderen niet de kost verdienen en krijgt verlof aalmoezen te 
vragen. 
 
R55,dd.3-11-1694: Verklaring van schepenen dat zij een dood kind hebben 
gevonden in een sloot welk is het nat. kind van Jenneke Hoefnagel wed. Jhr. 
Jan verwekt bij Mr. Johan van Wijck, koster en schoolmeester. 
 
R55,dd.25-8-1705: Concept brief aan Haar Edelmogenden namens de inwoners van 
Someren over de hoge lasten, die hoger zijn dan in de omliggende dorpen. 
Betreft de tienden. Requestranten zijn Willem van Breij, ca 74 jr, Peter van 
Moorsel ca 80 jr, Jan Henrick Cuijpers ca 83 jr, Peter Vermeulen, ca 70 jr, 
Peter Willem Maes, ca 60 jr, Jan Peter de Smit, ca 65 jr, Geert Jansen de 
Smit, ca 40 jr, Henrick Wouter Maes, ca 50 jr (deze is doorgehaald) Jan Jan 
Dielis, ca 60 jr, Goort Spoelen, ca 50 jr. 
 
R55,dd.30-7-1706: Dirck Jan Joosten wdnr van [Willem?]ke Goosen Laurensen 
cedeert roerend goed tbv Willem Aerts van Gerwen man van Jenneke dr. Dirck 
Jan Joosten waarvoor Willem belooft zijn schoonvader en Catalijn de zuster 
van Jenneke zijn vrouw hun leven lang te onderhouden. 
 
R55,dd.12-10-1706: [Goort] Kerckels, inw. van Asten, ca 40 jr, swager van 
Jan Verschueren wnd buiten de Ketelpoort te Delft alwaar uithangt [--] 
ketting en Govert van Otterdijk inw. alhier, 37 jr, verklaren tiv van Jan 
Verschueren dat sij attestanten ten huize van Peter Slaets gehoord hebben 
dat Maria de huisvrouw van de voorz Jan Verschuren met gramme gemoede de 
kinderen van Jan heeft toegevoegd gij zijt slechts hoeren en duivels. 
 
In karton: 
Bundel : Testamenten 
 
R55,dd.22-11-1640: Testament van Claes Jansen Verhoysen, gezond. 
 
R55,dd.22-8-1645: Testament van Huijbert sone Mr. Jan Verdeijsseldonck wdnr. 



v. Dirckske dr.v. Pauwel vDuppen en Joostie dr.v. Wilbert Heijnen wed. 
Isbout van Bussel voor notaris Jan Verdijsseldonck te Eindhoven. De 4 knd. 
van Huijbert en Dirckske de goederen van Dirckske en de goederen uit 
testament van Mr. Jan Verdeijsseldonck en Henrickske; Gerart en Wilbert hun 
beider knd. de overige goederen van Huijbert; Emmeke dr. v. Isbout vBussel 
t.b.v. Mr. Goort Lamberts de goederen van Isbout. 
R55,dd.11-11-1645: Verklaring van de vorster dat Emke wed. Mr. Goord 
Lamberts het testament van haar vader en moeder zal moeten erkennen. 
 
R55,dd.19-8-1645: Testament van Jenneke wed. Hendrik Peter Slaets. Legaat 
voor Philips de zoon, Willem zijn broer. 
 
R55,dd.6-2-1646: Testament van Jan Willem Goossen en Anneke, ziek. 
 
R55,dd.14-10-1646: Testament van Merike Gerrit Goorts. Erfg. de vier 
onm.knd. Peter Gerrit Goorts haar broer verwekt bij Gietje Jan Stoven te 
weten Hendriena Peter Gerrit Goorts, Gerit, Ike en Jenneke. 
 
R55,dd.22-11-1661: Testament van Toniske wed. w. Tonis Jan Willems, ca 90 
jr, in haer woonhuijs gelegen in Cleijn  Eckerbroeck, gesont en wel te pas 
sijnde. Zij bevestigt het testament gemaakt met w. Tonis Jan Willems haar 
man saliger. Aan Chielen haar jongste zoon het bed waer hij op slaapt met 
toebehoren en een mud rogge en een klein koperen ketel. Aen Teunis Fransen 
haar soonskind haar ander bed en Fans haer zoon zal daarvoor inbrengen 1 
rijksdaalder. Aan Willemke haar suster haer huijck. Frans Dirck Daemen haer 
dochters man zal na haar dood laten backen van haar coren een mauwer rogge 
voor de arme lieden. Aan Frans Tonis Jans haar zoon al hetgeen sij op haer 
eijgen heeft. 
 
R55,dd.14-7-1662: Testament Jan Peters van Otterdijck en Willemke Bruijsten 
van de Zeijlberch. 
 
R55,dd.10-8-1662: Testament van Hendrick Frans Paulus, gesont en Jenneke 
Peters van Maris, sijn huisvrouw, sieckelijck. Mutueel het tochtrecht en 
volle eigendom over zekere percelen. Erfgenamen de drie kinderen m.n. 
Steefke?, Anneke en Frans. 
 
R55,dd.5-5-1663: Testament van Jan Jan Michiels, oud 56 jr. Erfgenaam zijn 
broers en zusters. 
 
R55,dd.10-2-1665: Testament van Dirck Goorts. De huisraet aan de rechten 
boom te weten de kinderen van Marij zijn huisvr. saliger uitgezondert wat 
Joost Willems in de koop begeerde en wat hij van de kinderen en erfg. Marie 
voor zich behouden mocht. Jenneke dr. w. Aert Geven van de Zeijlberch een 
stuk erfenis. Jenneke en haar halve zuster Hanriske, het kind van Joost 
Willems volgende geleende penningen: 10 rixdaelders staande aan Mr. Goord 
Lamberts. De huisarmen van Someren 2 jaar lang 24 vat coren. Anna wed. 
Gijsbert N. een koei. 
 
R55,dd.7-10-1666: Testament van Arien Jansen en Marike Peter Bakermans. 
 
R55,dd.21-4-1667: Testament van Martijntje wed. Willem Joost Stouten. 
Erfgenamen Seijke huisvrouw Dirck Hendricx haar zuster, Aert Geverts en 
Maertje zijn huisvrouw haer neve, en haar broeders en zusters kinderen. 
 
R55,dd.2-12-1667: Testament van Lambert Aelbert Keris, gesont en Jenneke 
zijn huisvrouw, wat cranck van ouderdom, wel vol bij verstand, wnd op de 
Hoijsen. Zij persisteren bij het testament van 30 jaar geleden en persiste-



ren dat het in alle punten nagekomen zal worden, behoudelijk dat naar haer 
beijder dood het kintsgedeelte van Willemke haer testateurs dochter 
tegenwoordig huisvrouw van Jan Jansen van de Berckven te voren getrouwt 
geweest met Peeter Hendrick Slaets bij welcke beijder mannen sij kinderen 
heeft verwekt en nog in leven sijnde en staen te verwecken, sal voor het 
deel van de twee voorkinderen in fidei commis bij de moeder komen, maar zal 
de voorn Jenneke met Jan Jan van de Berckven alleen mogen genieten het 
tochtrecht. 
 
R55,dd.19-4-1668: Testament van Pauwel Huijbert Verdijsseldonck, sieckelijck 
en niet wel te pas en Lijneke Henrick Martens, sijn huisvrouw. Universele 
erfgenamen Peeter Willem Horckmans m&m Dirckske dr. Pauwel Huijbert 
Verdijsseldonck en Gerit Jan Michiels m&m Elske ook dochter. 
 
R55,akte voor notaris Paulus Punders te Heeze dd.16-10-1668: Testament van 
Jan Claessen Deen en Catelijn Thomas wnd te Someren op de langstlevende. De 
kinderen slechts de legitieme portie. 
 
R55,dd.1-4-1670: Testament van Flips Jansen en Vreijneke dr. Meeus van Roy. 
 
R55,dd.22-11-1670: Testament van Claes Jansen Verhoijsen, gezond. Aan Jan 
zijne zoon 200 gld bij de kleinkinderen te betalen. Aan de twee nakinderen 
verwekt bij Anneke dr. Frans Mr. Jan 400 gld uit te betalen uit de goederen 
van de testateur. Aan Lijsbeth 200 gld. 
 
R55,dd.30-12-1670: Testament van Jan Tonis Naeten en Jenneke Gerrit Pecx op 
de langstlevende. Als erfgenaam worden genoemd de naeste vrienden. 
 
R55,dd.9-9-1673: Testament van Wilbert Huijbert Verdeijsseldonck en Anneke 
dr. Nicolaes Marten Weijnen, ziek, op de langstlevende. 
 
R55,dd.27-10-1673: Testament van Maria Hendricx wed. Henrick Claes Martens. 
Legaten aan Heijlke en Maria haar dochters, wnd tot Heeze voor de getrouwe 
dienst en de verschoten penningen een half huijske gekomen van haar Hr. Oom 
Frans Jaspers saliger. Erfgenamen haar twee dochters met de andere kinderen 
allen voor gelijke portie. 
 
R55,dd.3-11-1674: Testament van Maria wed. Joost Teerhaan. Legaat voor Jan 
Joost Teerhaan, haar zoon. 
 
R55,dd.8-12-1674: Testament van Mathijs Peter Dielis Smulders, mits zijn 
hoge ouderdom niet gaande maar wel bij verstand, ten huize van Jan Bastiaen 
Martens op Slieven. Lambert Marcelis Heesmans zijn neve 3 gld 3 st. Aan Jan 
Bastiaen Martens zijn neve alle meubelen en erfgoederen. 
 
R55,dd.19-4-1675: Testament van Jenneke wed. Hendrik Peter Slaets. Aan 
Phlips haar zoon voor trouwe diens 116 gld in plaats van hetgeen Willem zijn 
broer gehad heeft. 
 
R55,dd.19-8-1675: Testament van Jenneke wed. Hendrick Peter Slaets. Kinderen 
Willem en Philips. 
 
R55,dd.6-9-1676: Testament van  Jan Willem Goossens en Anneke zijn huis-
vrouw, gezond en Anneke ziek. Kinderen Jan en Marten. 
 
R55,dd.14-10-1676: Testament Merike Gerrit Goorts, ziek. De 4 onm.knd. Peter 
Gerrit Goorts verwekt bij Grietje Jan Stoven? te weten Hendrien, Gerrit, Ike 
en Jeneke zullen delen tegen Jan Gerrits haar broer. 



 
R55,dd.26-3-1677: Testament van Joost Dirck van Baeckel en Marie Jan Wouter 
Stouten. 
 
R55,dd.13-11-1680: Testament van Catalijn Aerts van Breij wed. Willem van 
Otterdijk. Marie en Perijn, dochters, Huijbert zoon. 
 
R55,dd.7-3-1682: Testament van Gerit Jan Michiels en Elske Pauwel Verdijs-
seldonck. 
 
R55,dd.20-7-1682: Testament van Jenneke Jacops wed. Jan in de Peel. 
Voorziening voor Goort Jansen de zoon, die de kost niet kan verdienen. 
 
R55,dd.1683: Testament van Cornelis Willem Horckmans en Marie Mathijs Frans 
Slechts. 
 
R55,dd.1-2-1683: Testament van Claes Jan Tielen, ziek. Aan Jan en Willem 
zijn wett. zonen het paarde en het getou. Erfg. alle wett. knd, zonen en 
dochters. 
 
R55,dd.5-12-1684: Testament Jan Hendrik Engelen. Legaat voor Thonis zijn 
broer. Erfgenamen de broeders en zusters. 
 
R55,dd.27-1-1692: Testament van Jan Jan Joppen ziek en Catalijn Marcelis 
Verdonschot. Het oude testament dd.20-1-1692 wordt dood en teniet gedaan. 
 
R55,dd.27-1-1694: Testament van Peeter Michiels wdnr w. Anneke Willem 
Antonissen. Aan Jenneke Peters zijn jongste dochter 60 gld eens. Aan Maria 
zijn dochter 50 gld eens. Aan Joost zoon 50 gld eens. 
 
R55,dd.24-6-1706: Jan Henrick Vermeulen en Jenneke Joost Weijlaers, getrouwt 
geweest met Antonis Michiels en nu weer lange tijd getrouwt met voors. Jan 
Henrick Vermeulen, dat zij heeft verwekt bij Antonis Michiels een zoon m.n. 
Peeter Antonis Michiels en nu in huwelijk heeft verwekt een dochter 
Willemijn Jan Hendrik Vermeulen en mogelijk nog kinderen te verwekken, dat 
alle kinderen zullen zijn van een bede. 
 
R55,dd.7-6-1708: Testament van Frans Verschueren, ziekelijk, wdnr. w. 
Jenneke Verdijsseldonck, nu getrouwt met Maria Willems van Otterdijck. Marie 
Willems van Otterdijck moet delen met Anna Maria zijn dochter verwekt bij 
Jenneke. 


