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Inventaris. 3766. Vonissen 1736-1745
folio 1, 08-03-1736: Gijsbert van Lieshout, als vader van het verlaten arm weeskind.
Folio 2, 19-04-1736: Rijnier van Boxmeer, wonende te den Bosch, tegen Joan Bochen Kets, meester kleermaker,
wonende te Helmond.
Folio 3, 01-09-1735: Johannes van Megen, wonende te den Bosch tegen Jan Petit wonende te Helmond, dat Jan
Petit gekocht heeft in 1734. Winkelwaren bestaande uit stokvis, zeep, rijst, thee, candij ect.
Folio 4, verso, 05-07-1736: Arnoldus Berings, coopman wonende te den Bosch, in wijnen en gedisteleerde
water. Tegen Jan Petit mr. clokgieter wonende te Helmond.
Folio 6, 05-07-1736: Hend: Vissers, wonende te Helmond, tegen Gerard de Mater, mede wonende alhier.
Folio 7, 13-09-1736: Gerard de Mater, out schepenen en coopman in lijwaten, wonende alhier.
Folio 7 verso, 06-12-1736: Gerard de Mater.
Folio 8 verso, 11-10-1736: Johan de Cassemajor drossard tegen Joris vander Vorst, man van Alegonda weduwe
van Paulus Somers.
Folio 9 verso, 29-08-1737: Over de kosten van mr. Adrianus de With, advocaat en Michiel van Nieuwstadt.
Folio 10, 11-04-1737: Als voor de somme van het bedrag.
Folio 11, 05-02-1737: Hieronimus Gerbade, advocaat te wonende te den Bosch. Heeft gedachtvaard Leonard
Tempelaer, secretaris in Noord Hollandt te Casterecum als man van mejr. Johanna Clara Kerkhoven wed. van
major mosagh, de heer en mr. Antonij van Heurn raad pensionaris der wonende te den Bosch. De heer en mr.
Willem Cornelis van Ackersdijck oud schepenen van voorn. stad. De heer en mr. Adr: Sponens, advocaat , de
heer Willem Box, als waarnemer van het coptoir der verpondigen van de dorpe van Stiphout. Item de heer
Willem Wijnants en Nouhuijs, cooplieden in wijnen ect. Dominicus vanden Hoven, coopman in cruijdeniers
waren. Item Hendr. Galier boekverkoper, sr. N: Housingh voornaam Joseph inde Gouden Leeuw, sr.
Berkemeijer apotheker, sr. vander Bernden senoir coopman in wolle laaken ect. alle wonende te den Bosch.
Paulus van Orten tor Son. De heer doctor Michielsen, de erfgenamen van wijlen wed. de heer Martinus van
Hooff, tot Eijndhoven. Goort Baakers, Peter van Coll en der erfgenamen Delis Clerx tot Mierlo. De heer Johan
vander Horst, secretaris te Mierlo als legataris de juffr. Johanna Wilhelmina, Petronella en Johanna Maria vander
Horst, de erfgenamen Cornelis Manders tot Asten, Jan Verhousen, Martinus van de Loverbosch, Antonij Fransse
de wed. Frans Doense, alle te Asten. Hendrik Donker, secretaris alhier. Dirk Meeusen, Hendrik en Johanna Voet,
Francis van Hoek, Pieter Olifiers van den Bergh. Dirk Mattheussen Roefs, Lambert Welten , sr. Johan
Lemartinel mede voor de erfgenamen Arnoldus Oldenzee, Johannens Diddens, Thomas Bex, Goort Eijnhouts,
Willem Sanders, cum suo. Jan van de Laer, Jan Swinckels, mr. Johannes Hendricus Berings, alle wonende te
Helmond. Cornelis Baudewijns treed op voor de wed. Peter Coomans nu de huijsvrouwe van Godefridus
Brangers, wonende te Weert. Seretaris Hend: Guatheri Dielis Verheijen tot Mierlo.
Folio 13 verso, 22-09-1737: De goederen van juffr. Margareta Gebade wed. van Pieter de Cort, goud en silver.
Folio 14 verso, 23-05-1738:
Folio 15, Michiel van Nieuwstad, treed op voor Nicolaas Jan Spelters, en Maria Roelvinck weduwe van
Gerardus Spelters, wonende te Amsterdam. Dat Francois Bun, wonende alhier alsgebruijker van huijs, hof en
erve. Gelegen omtrent de markt genaamd het Wit paart .
Folio 15 verso, 03-09-1738: De schulden van Peter Antonij Ceunen, uit de heffboeken.
Folio 16, 10-07-1738: Johan de Cassemajor, drossard tegen Thomas zoon Michiel Willems van Deursen, mede
mr. smit Thomas Sanders, mitsgaders Eijke Gielens Jennemaria wed. Peter Wilberts, mitsgaders Jan den
schoenmaker.
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Folio 17, Margreta Voet de wed. van Jan vander Elsen, wonende alhier. Ende de andere Willem Dirck Sanders,
mede wonende alhier.
Folio 18, 14-05-1739: Hieroniumus Gerbade qq vanden boel en de natenschap van wijlen jufr. Margreta Gerbade
wed. van Pieter de Cort, in zijn leven drossard van Asten, Mierlo, Beek, Vlierden en Stiphout.
Folio 20, Hend: van Geldrop, als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Jan Janse van Geldrop,
mitsgaders Jan Clumpers man van Maria van Geldrop en Hendrina van Geldrop, meerder jarige van voorn. Jan
Janse van Geldrop bij scheijding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Jan Janse van Geldrop en Willemijn
van Wassenbergh, hebben een huijs van haar groot vader en moeder, gelegen op markt.
21 verso, 25-7-1739: Jan Delis Bernarts man van Elisabeth Isbouts, gewoond op het Bijstervelt, bij hen
overlijden hebben nagelaten een onmondig kint met namen Francis, met meubelen en huijsraad.
Folio 23, Marten Bisschoppen en Peter van Brussel, die waren in 1732 aangesteld als momboiren van de twee
onmondige kinderen met naam Peter en Hendrina van Brussel, beide verwekt bij Marcelis van Brussel en
Hendrina Bisschoppen.
Folio 23, Peter Antonij Keunen, wonende alhier.
Folio 24, Antonij Sanders en Jan Andriessen van Lieshout, beide wonende alhier.
Folio 24 verso, 11-06-1739: Willem Lomans, wonende te Asten. En Michiel van Nieuwstad, over het geld dat
Michiel zou ontvangen.
Folio 26, 14-01-1740: Uit het schuldboek van Anthonij vander Asdonk door of wegen Adriaan van Hout,
nomine uxoris molder tot Deurne, Willem van Sambeek nomine uxoris molder tot Aarle Rixtel en Peter Anthonij
Ceunen, wonende alhier als momboir van de onmondige kinderen wijlen Gerrit Coppens verwekt bij Maria
Ceunen. De erfgenamen wijlen Anthonij vander Asdonk in zijn leven molder te Helmond. Aan leggeren contra
Jenneke wed. Daniel Jan Daniels van Geldrop, wonende alhier.
Folio 27 verso, 14-01-1740: Adriaan van Hout, nomine uxoris molder tot Deurne, Willem van Sambeek, nomine
uxoris molder te Aarle Rixtel en Peter Anthonij Ceunen, wonende alhier. Als voogd van de onmondige kinderen
van wijlen Gerrit Coppens verwekt bij Maria Ceunen, de erfgenamen van wijlen Anthonij vander Asdonk in zijn
leven molder te Helmond. Daniel van Luijtelaar man van Elisabeth weduwe van Matthijs Leenders van der Vorst
Folio 29, 14-01-1740: Peter Huijberts van Brussel man van Helena Voet, kooplieden te Helmond, tegen Joris
vander Vorst, tegenwoordige in huwelijk hebbende Allegonda Smits de wed. van Paulus Cornelis Somers,
wonende alhier. Gaat over een groote partij vlassen, als andere winkelwaren.
Folio 30 verso, 1740: Johan Francois Walravens, notaris, en Jan van Hoek oudt borgemeester en wonende te
Helmont tegen Willem Janse Adriaans hoevenaar, wonende te Helmont. Over de pacht over het jaar 1740.
Folio 32, 25-06-1740: Jan van Hoek, tegen Willem Jans Adriaans hoevenaar, wonende te Helmont.
Folio 32 verso, 20-08-1740: Gerard Leemans, verklaard dat Antonij Verbakel man van Maria Tijssen, wonende
alhier was overleden naargelaten twee klijne kinderen, en enige meubelen met koeijen en paard, en granen te
velden staande. Als curator aangesteld Peter Claasen van Stiphout.
Folio 34, 20-09-1740: Anneke Coolen huijsvrouw van Cornelis Somers, wonende alhier, verklaard dat haar zoon
Paulus Somers overleden is. Nagelaten vrouw en kind, dat dezelfde weduwe Allegonda Dielis Palm, is
hertrouwd met Joris vander Vorst, wonende alhier dat onlangs is komen gebeuren dat haar schoondochter de
huijsvrouw Paulus Somers is komen overlijden
Folio 35, 13-10-1740: Leonardus Somers en Jan van Santbeek, als momboirs van het onmondig kind Paulus
Somers en Allegonda Dielis Palm Smits.
Folio 35 verso, 12-01-1741: Maria Lamberts van Geffen, verklaard dat haar man onlangs overleden is. En dat zij
is blijven sitten met vijf klijne onnoselen kinderen, haar man is timmerman geweest.
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Folio 36 verso, 14-04-1741: Peter van Oeckel en Hend: Willem Raeijmakers, als momboirs van de onmondige
kinderen van wijlen Fransis van der Putten, verwekt bij Geertuij Raeijmakers. Hebben nagelaten een huijs ,
schuur en schop, gelegen te Helmont aan Broek. In gebruik zijnde Hend: van Geffen, aangezien Jennemaria
vander Putten getrouwt met Jan Linders vander Vorst, mede voor derde deel.
Folio 37 verso, 24-04-1741: Anna Maria van Luijtelaar wed. van Jan Wolfs Francque, verklaard dat haar man is
overleden, nagelaten seven kinderen, waar van twee onmondig zijn namelijk Martinus en Jan Antonij. Als
bezitting een huijs en hof gelegen in de Binderstraat, met verscheide meubelen en huijsraat.
Folio 39, 23-03-1741: Everhardus Hoornbeek, coopman en wijnen en gedistilleerd water, wonende in den Bosch.
Tegen Gieliam Spierings , wonende alhier, waar Everhardus Hoornbeek zegt dat Spierings gekocht heeft
gedistilleerd water.
Folio 39 verso: 08-06-1741: Maria de With wed. van Lambert van Woensel, zij verklaard dat haar man over
eenige tijt is komen te overlijden. Nagelaten een huijs en hof gelegen op de Steenwegh, nog een huijs op de
Heuvel.
Folio 42: 09-11-1741: Anneken van Eijnhoven wed. van Hendrick Raeijmakers, zijn verklaard dat haar man
overleden is. Nalatende drie onmondige kinderen. Bij testament en uijterste wil van haar oud moeij Cathalijn
Hendrik Raeijmakers wed.van Jan Peters de mulder. Het vierde part in een huijs en hof gelegen op het
Bijnderseijnt.
Folio 42 verso, 18-11-1741: Willem Clomp en Jacob van Deursen als momboirs van onmomdig kind van wijlen
Thomas Bisschoppen verwekt bij Mariana Clomp nu gehuwd met Govert Veroude.
Folio 43 verso. 18-11-1741: Kemerens Clomp geassisteerd met Willem van Santbeek haar man, wonende te
Aarle als moederlijke voogdesse over haar drie onmondige kinderen met name Helena, Gerardina en Anneke
verwekt bij wijlen Adriaen Coppens, haar eerste man. Dat wijlen Cornelis Clomp man van Josijna Becx.
Folio 44 verso. 18-11-1741: Gijsbert vander Asdonk, molenaar, wonende alhier. Huwelijk gehad hebbende met
Jennemaria Clomp dochter van wijlen Kornelis Klomp en Josijna Becx. Dat hij suppliant bij wijlen zijn
huijsvrouw heeft verwekt twee kinderen waar onder nog een onmondig genaamd Leonardus.
Folio 45 verso.07-12-1741: Johan de Cassemajor, drossard van deze stad. Verklaring van Willem Mattheussen
van Stiphout, gewesen borgemeester en Jocob de Berkers oud borgemeester.
Folio 46 verso, 12-12-1741: Machael van Nieuwstadt.
Folio 47 verso, 11-01-1742: Willem Clomp en Jacob van Deursen, als momboiren van het onmondig kind met
name Cornelis Bisschoppen verwektbij wijlen Thomas Bisschoppen en Mariana Clomp. De vaste goederen
nagelaten bij wijlen Cornelis Clomp en Josijna Bercx, voor de voors. onmondige gewesen grootvader en moeder.
Was aanbedeelt een huijs, brouwhuijsinge stalling, gelegen binnen Helmond.
Folio 49 verso, 12-03-1742: Jan Francois Walravens, notaris, verklaard dat zijn suster Eva Catharina Walravens
overleden is. De wed. van Cornelis Ingeham in zijn leven schepenen alhier. Heeft nagelate twee onmondige
dochters genaamd Susanna en Agnes Ingeham.
Folio 50, 15-03-1742: Jan Francois Walravens en Hendrik Donker, als momboiren van de twee onmondige
kinderen van wijlen Cornelis Ingeham en Eva Catharina Walravens.
Folio 51, 15-03-1742: Peter Anthonij Ceunen en Gijsbert vander Asdonk als momboirs over het innocente kint
van Lambert zoon van Johannes Verasdonk en Maria Ceunen, gewoont hebbende te Wel in Spaans Gelderlant.
Folio 51 verso, 14-06-1742: Michael van Nieuwstad de andere zijde Andries van Haandel.
Folio 52 verso, 28-06-1742: Catharina Overbeek wed. van Thomas Sanders, dat haar man heeft nagelaten vier
kinderen, welke alle minderjarig zijn. Dirck Mattheussen Roeffs man van Elisabeth Sanders als oom van vaders
zijde, als momboir van de genoemde kinderen.
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Folio 53 verso, 28-06-1742: Willem Dirk Sanders, weduwnaar van Alegonda Sanders, dat hij heeft verwekt bij
gewesen huijsvrouw een kind genaamd Magdalena welke nog minderjarig is. En door onlangs overlijden van
Joost Sanders, des onmondige grootvader.
Folio 54, 12-07-1742: Willem Dirk Sanders, weduwnaar van Alegonda Sanders, als vader van zijn minderjarige
dochter Magdalen verwekt bij wijlen zijn voorn. huijsvrouw.
Folio 54 verso, 12-07-1742: Catharina Overbeek wed. van Thomas Sanders, Dirk Mattheeusen Roefs als
momboir over de vier kinderen. Dat onlangs is overleden Joost Sanders zijn grootvader van de vier kinderen.
Folio 55 verso, 12-07-1742: Johannes Stenoth, wonende te Reusel, als vaderlijcke voogt over zijn minderjarige
zoon, Albertus Stenoth, verwekt Hendrina Bisschoppen. De erfgenamen van een derde part uit een huijsinge en
hof, gelegen in de Haege, bewoond door Dirk vander Putten. Met Marcelis van Brussel en Francis Kets,
wonenende te Antwerpen voor de andere twee derde part.
Folio 56 verso, 10-01-1743: Hendrick Donkers, wonende te Valckensweert, als momboir van de minderjarige
kinderen van wijlen Paulus Jansen van Lieshout man van Petronella Bijnen. Dat zijn mede momboir Joost
Sanders onlangs is overleden. De twee kinderen genaamd Jan en Peter van Lieshout. Bezitten een huijs en erve
gelegen op den Steenwegh, tegenwoordig bewoond door Hendricus van Eijndhoven. Item nog een half huijs
gelegen in de Veestraat, bewoond door wed. Peter van Trigt.
Folio 57 verso, 31-01-1743: Hendrick vander Laack en Peter Adam Francois als momboirs over de drie
onmondige kinderen van wijlen Laurens Hokkers man van Catharina Francois. Hebben nagelaten enige
meubelen, huijsraad en gereedschap ect.
Folio 58 verso, 19-02-1743: Johan de Cassemajor, drossard, met zijn twee dochters.
Folio 59, 30-05-1743: Nicolaas Stollards, wonende alhier. Tegen Jan Thijssen vander Linden, meester
kleermaker, wonende te Gerwen.
Folio 61 verso, 20-06-1743: Johan de Cassemajor, drossard, treed op voor Barbara Hendrix van Deursen.
Folio 63, 20-06-1743: Johan de Cassemajor, drossard, tegen Bartel van Deursen, wonende alhier.
Folio 64 verso, 12-08-1743: Johan Carel Rohrbron quartiermeester van regiment mariniers van den generaal
Pretorius te dienste van van de vereenigde Nederlande man van Elisabeth Wolterus, geeft te kennen dan zijn
schoonvader Paulus Wolterus in leven brigadier en collonet van het voon. Regiment, onlangs in s Gravenhage is
komen te overlijden. Nalatende een onmondig kind, met name Lucia. Hebben nagelaten een huijsinge gelegen in
de Bijnderstraat.
Folio 66, 15-08-1743: Johan Carel Carel Rohrbron quartiermeester van regiment mariniers van den generaal
Pretorius als momboir over het onmondig kind met name Lucia dochter van wijlen Paulus Wolterus en Jan
Ginhoven.
Folio 66 verso, 29-08-1743: Anthoinus vander Laak, wonende te Loven, tegen Hendricus Francken, wonende
alhier. Heeft verhuurd een half huijs met de halve hof gelegen op den Heuvel, met een weefgetouw.
Folio 68, 29-08-1743: informeeren in Beemster gelegen in Noordhollandt om te informeren na een persoon Jan
Janse van Empel en zijn broeder, die erfgenamen zouden zijn van Catharina van Empel, op 19-09-1743 alhier
overleden. Dat leverde een antwoord op dat de voorn. Janse van Empel indese jaar met paasen schepen voor de
kamer van Amsterdam, na Oostienje gevaren is.
Folio 69 verso, 28-05-1744: Cornelis vande Kerkhof, wonende te Boxmeer als momboir over het onmondig kind
van Peter Peter Roeloffs man van Pouwelijn van Merrevoirt, met naam Zebilla. Het kind heeft recht op vierde
part uit een huijs en hof, gelen in de Bijnderse poort, bewoond door Francis van Deurse. Item een vierde in een
klein huijsje achter de Wal. Item de helft in een huijs gelegen op het Bijnderseijnt, bewoond door Jan Clumpers.
Folio 71, 08-10-1744: Johan de Cassemajor, drossard, tegen Hendrik Goort Becx. Mits het overlijden van
Nicolaas Jansse.
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Folio 72, 14-01-1745: Johannes Hendricus Berings, heeft verklaard dat Johan de Cassemajor, drossard, in zijn
huijs is overleden. En heeft nagelaten enige meubelen goederen en kleren ect.
Folio 73 verso, 02-02-1745: Johannes Stenot, wonende te Reusel, als vader van zijn minderjarige zoon Marcelis
Norbertus, verwekt bij wijlen Hendrina Bisschoppen. Verkopen de goederen gelegen in de Hage.
Folio 74 verso, 03-07-1745: De heer Willem van Dijck, commis contraroleur der convoijen en licenten alhier,
mitsgaders desselfs huijsvrouw Maria van Woensel eerder weduwe en boedelhouster van wijlen heer Arnold van
der Moelen in leven gewoont en overleden alhier op Bijnderen, gepresenteert inhoudende dar Arnoldus van der
Moelen bevoorens weduwnaar en testametaire erfgenaam van Aagje van der Saan de weduwe van Johan
Tennagel voor eenige jare met de tweede suppliante Maria van Woensel te huwelijk hadde begeven en daar
verwekt en achter gelaten vier kinderen dat meergemelde Arnold van der Moelen op den negende februarij 1700
vier en veertig was komen te overlijden en metter dood ontruijmt en agtergelaten verscheijde erffelijke goederen
de voorn. Maria van Woensel des selfs wed. en boedelhouster ter togte, en de voors. sijne vier kinderen ten
erfregte gedevoldeert dat den eerste suppliant met de tweede supliante Maria van Woensel te huwelijk getreden
sijnde ten op sigte van de erffelijke goederen van de convenientievan hem suppliante niet en is, daar naar gelijk
als wel behoorde te konnen sien, of letten, boven en behalve, dat aan de selve veele jaarlijkxe reparatien te doen
en mercelijke veele en personeele slands en de stads lasten jaarlijcx te betalen sijn, voor het grootste gedeelte
absorbeerende de annueele revenuen van den selve en met opsigt van de erfelijke effecten, dat de selve int geheel
infriatties sijn aan brekinge bederf en veroudinge onderhevig, versoekende mitsdien authorisatie aan de voors.
erffelijke en erffhaftelijke goederen publieq en voor alle man te mogen verkoopen en te transporteeren, mits dat
de penninge daar van procedeerende t sij op corpora off gemeijne land ten behoeve van de meer gemelte vier
kinderen ten erfrechte en de tweede suppliante ter togte werde belegt.
Folio 76, 23-09-1745: Hendrik van Geldrop oud borgemeester, tegen Jean Petit, meester klokgieter, wonende
alhier.
Folio 77 verso, 23-09-1745: Hendrik van Geldrop, heeft ontvangen een somme van 67 gl. 13 st. van Jan Petit mr.
klokgieter, wonende alhier.
Folio 78, 18-11-1745: Allegonda vander Velde wed. van Jan Sanders, met zes kinderen en geen vaste goederen,
allen een half huijs en hof, gelegen in de Kerkstraat.
Folio 79 verso, 25-11-1745: Jan van den Eventuijn en Cornelis Verdussen, de onmondige kinderen met name
Jennemaria Custers, minderjarige dochter van Marcelis Custers man van Margrita vanden Eventuijn. Item de
twee minderjarige kinderen van Willem Sachariasse van Trigt, wonende te Haarlem. Item de kinderen Peter
Martens van Hoorevoort, verwekt bij Margarita Zachariasse van Trigt. Een laatselijk de twee minderjarige
kinderen van Hendrik Roefs, verwekt bij Jennemia Linder Strijbos, wonende alhier. De erfgenamen van wijlen
Hendrik van den Broek en Jennmie van Trigt. Zij laten goederen na gelegen te Helmond en Mierlo.
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