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Inventaris. 3768. criminele vonnissen. 18 december 1754 eindigende 13 meij 1788.

Folio 1, 17-12-1754: Voor drossart en schepenen te Helmont, Johanna van Heeswijk eerst weduwe
van Peeter van de Kerkhof en nu getrouwt met Hendrikus van Eijndhoven, wonende alhier.
Folio 2 verso, 23-01-1755: Voor drossart en schepenen te Helmont, Peeter Marcelis van Brussel,
weduwnaar van Anna Catharina Couwenberg, wonende alhier.
Folio 4 verso, 03-04-1755: Voor schepenen te Helmont, met Lambertus Doinicus Ruperts rentmeester
van grave Arberg, heer van deese stadt. Verkoopt de meubelen van Philip van de Rijdt, gebruijker van
hoeve genaamd de Noorse hoeven.
Folio 5, 17-05-1755: Voor schepenen te Helmont, Philip van de Rijdt, wonende alhier, als mitsgaders
en pagter van Noorse hoeven. Met de landerijen gelegen in de Park.
Folio 6, 16-10-1755: Voor schepenen te Helmont, en Johan Francis Walravens, wonende alhier. Als
voogd van de kinderen van wijlen Hendrik Donker man van Rachel Walravens.
Folio 7, 06-12-1755 : Voor drossart en schepenen te Helmont, Leendert van der Vorst en Willem
Roefs, als momboiren van de drie onmondige kinderen van Peter Roefs man van Maria van der Vorst,
en Antonetta van Alen weduwe van Hendrik van der Vorst.
Folio 8 verso, 16-12-1755: Voor drossart en schepenen te Helmont, Arnoldus Wagemans die maakt
bekend dat Anna Maria van Boxtel weduwe van Wolterus Hurkens, onlangs alhier overleden is,
zonder kinderen na te laten.
Folio 9 verso, 29-01-1756: Voor schepenen te Helmont, tussen Christiaan van Mierlo, timmerman en
koopman wonende alhier tegen Jan Petit klokgieter mede wonende alhier.
Folio 10 verso, 19-02-1756: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Andries van Haandel en
Willem Clomp, wonende alhier. Als momboiren van over den minderjarige persoon van Joris
Wagemans en naar dien Anne Maria van Boxtel weduwe van Wolterus Hurkens onlangs alhier
overleden. Bezaten een huijs agter huijs en hof gelegen aan de Markt.
Folio 11 verso, 19-02-1756: Voor drossart en schepenen te Helmont, Peeter Marcelis van Brussel,
weduwnaar van Anna Catharina Couwenberg, wonende alhier, heeft verkocht aan Crispinus
Hoekwater, een huijs en hof gelegen in de Veestraat, oft wel aan de Markt. Neven de erven eene zijde
Campstraatje.
Folio 13, 02-09-1756: Voor drossart en schepenen te Helmont, Ludunikus van den Kerkhof, wonende
alhier, dat zijn moeder Johanna van Heeswijk eerst weduwe van Peeter van de Kerkhof, nu getrouwt
met Hendrik van Eijndhoven, onlangs is overleden en laat na drie kinderen verwekt door wijlen Peeter
van de Kerkhof, dat zijn moeder heeft nagelaten een huijs en hof gelegen op de Steenweg.
Folio 14, 31-03-1757: Voor drossart en schepenen te Helmont, Agatha Huberti weduwe van Peeter
Becx, voor enige jaren is overleden. En heeft nagelaten vijf kinderen allen minderjarig, haar man heeft
nagelate drie perceeltjes weijland.
Folio 15, 12-05-1757: Voor schepenen van Helmont, Jan Hendrik Versteegen wonende te Aarle
Rixtel, tegen Melter Smits en Elisabet Marte Teunis, beide wonende alhier.
Folio 17 verso, 16-06-1757: Voor schepenen van Helmont, Peeter Theunisse, wonende alhier. En
Leendert van Aalen.
Folio 19 verso, 19-11-1757: Voor schepenen te Helmont, Willem van Aerle en Aelbertus van Aerle, en
Jacobus van Oeckel, alle wonende alhier. De eerste als vader, de twee laasten als broes en swaager
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van wijlen Leendert van Aerle man van Catharina van Oeckel, onlangs alhier overleden nagelaten
twee twee minderjarige kinderen. Het nalentenschap bestaat uit weinig meubelen goederen.
Folio 20 verso, 01-12-1757: Voor schepenen van Helmont, Anthonij van der Meijden, weduwnaar van
Helena Verhausdonk, heeft 2 weefgetouwen, met drie kinderen ten erfrechte nagelaten.
Folio 21, 27-12-1757: Voor schepenen van Helmont, Johan Francois Walravens, president schepenen
alhier. Als curateur van de boedel van wijlen Leendert van Aerle en Catharina van Oekel, Jacobus van
Oekel, als voogd over zijn minderjarige broeder Henricus van Oekel. De goederen en nalatenschap
van wijlen Jan van Oekel en Allegonda van der Putten.
Folio 23 verso, 08-02-1759: Voor drossart en schepenen van Helmont. Dingena Jansen weduwe van
wijlen Jan Baniers, wonende alhier, Goort Baniers, als jonge man te Aerle Rixtel is overleden, met
haar drie kinderen met namen Willem, Maria en Johanna Maria.
Folio 24 verso, 30-03-1759: Voor drossart en schepenen van Helmont. Lucas Josephus Bredijcx
medici doctor, wonende alhier, weduwnaar van Jacoba van Eewijk. En heeft nagelaten drie
minderjarige kinderen.
Folio 25 verso, 14-04-1759: Voor drossart en schepenen van Helmont, Dirk Mattheuse Roefs,
wonende alhier, laatst weduwnaar van Elisabeth Sanders, zij is ongeveer 4 jaren geleden overleden.
En heeft nagelaten drie minderjarige kinderen.
Folio 26 verso, 19-07-1759: Voor drossart en schepenen van Helmont, Francis Stollards en Jan van
der Wallen. Dat Elisabet aangetrouwde zuster weduwe van Michael van Nieuwstad.in zijn leven
procureur alhier haar begeeven hebben in tweede huwelijk met Hendrick van der Quine, en heeft
nagelaten drie onmondige kinderen, met name Michael, Peter en Anna Elisabeth, verwekt haar eerste
man van Nieuwstad.
Folio 27 verso, 21-07-1759: Voor drossart en schepenen van Helmont, Jan van der Walle en Pieter
van Moorsel. Als momboiren van de kinderen Michael van Nieuwstad en Elisabet Bex.
Folio 28 verso, 26-07-1759: Voor schepenen van Helmont, J. B. Jaddoulle, rentmeester van grave van
Arberg. Over vier sillen lands gelegen in de Veese ackers als mede in het Cloostervelt, in gebruik
Ambrosius Dirkx.
Folio 30 verso, 29-11-1759: Voor schepenen van Helmont. Johannes en Jacobus van Woensel,
wonende alhier. Pieter Verhoeven man van Anneke van Luijk, beide onlangs alhier overleden, met
nog minderjarige zijnde broeder genaamt Matthijs van Woensel.
Folio 32 verso, 08-11-1759: Voor drossart en schepenen van Helmont. Francis de Haan man van
Peternel van Lierop, bevorens weduwe van Peeter Slooten. Met twee minderjarige kinderen uit haar
eerste huwelijk met Peeter Slooten.
Folio 32 verso, 27-03-1760: Voor drossart en schepenen van Helmont. Elisabet Donkers weduwe van
Peeter van Wil, dat hij een dochterje heeft verwekt genaamd Alegonda, oud twaalf jaren.
Folio 33 verso, 11-04-1760: Voor drossart en schepenen van Helmont. Jan Schepers weduwnaar
Johanna van der Vorst, Jan heeft bij haar verwekt drie kinderen genaamd, Matthijs, Clara en Nicolaas
Schepers. Dat laatst is overleden Elisabeth Joost Vlas weduwe van Matthijs van der Vorst.
Folio 34 verso, 24-04-1760: Voor drossart en schepenen van Helmont. Coenraat en Hendrik van Son,
cooplieden wonende te Amsterdam. Als prounratie hebbende van Francisco Nenens de d’ Acosta als
door reders van het schip genaamd de vrouwe Marias gevoert bij Robbert Guthrij geanthoriseert tot de
redding van dito schip, dat bij Calais is gestrant, op den sesden maart 1760.
Folio 35 verso, 20-08-1760: Voor drossart en schepenen van Helmont. Adam Hockers, wonende
alhier, dat een soldaat genaamd Dirk Speelman sedert enige jaren bij hem in huijs woont, en in de
kost zijnde.
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Folio 36, 18-09-1760: Voor drossart en schepenen van Helmont. Mechel van den Bosch, geboortig
alhier, en thans wonende in de Bosch. Meerderjarige dochter van wijlen Martinus van den Bosch en
Jacomijn Verhoeven, met haar broeder Willem van den Bosch, mede geboren alhier.
Folio 37 verso, doorgehaald.
Folio 38, 10-01-1761: Drossart en schepenen van Helmont, Margarita Gruijters weduwe van Jan
Daniel Smits, dat haar omtrent 18 jaren is overleden. Nagelaten vier minderjarige kinderen, twee van
die thans meerderjarig, de twee jonsten genaamd Daniel en Helena Smits nog minderjarig.
Folio 39, 15-01-1761: Drossart en schepenen van Helmont, Lodewikus van de Kerkhof en Wilbert
Slaets, momboiren van Petronella van de Kerkhof. Minderjarige dochter van Johanna van Heeswijk in
eerste huwelijk verwekt door Peter van Kerkhof. Johanna van Heeswijk heeft nagelaten een huijs en
hof gelegen op de Steenweg.
Folio 40, 15-01-1761: Drossart en schepenen van Helmont, Helena van Geffen weduwe van Jacobus
Weijers, verklaard dat haar man Jacobus 5 jaren geleden is overleden. Nagelaten vijf minderjarige
kinderen, waar van de oudste Jacobus thans meerderjarig is. Zij heeft ondersteuning gehad van de
armen kasse. Dat nu onlangs der kinderen groot vader paternel Ja Jacob Weijers, gewoont hebben te
Bakel, aldaar is komen te overlijden.
Folio 41, 23-04-1761: Voor Schepenen van Helmont, Andries van Haandel, weduwnaar van Anna
Smits, wonende alhier. Dat hij een somma van drie honderd gulden aan Jan van de Evertuijn, Joost
van de Waardenburg en Daniel van de Laar, wonende alhier. Door Wilbert Vervoordeldonk in huwelijk
hebbende met suppl. dochter Peternel.
Folio 41 verso, 23-04-1761: Voor Schepenen van Helmont, Cornelis Sweren, coopman in runderen,
wonende te Boxmeer, Jan Wouter Sanders, wonende alhier en gedaagde. Over het leveren twee
koeijen.
Folio 43, 23-04-1761: Voor Schepenen van Helmont, Wilbert Meulendijk wonende te Vlierden, Jan
Wouter Sanders, gedaagde. Dat Jan Wouter Sanders gekogt heeft 35 schapen, voor de somme van
175 gulden.
Folio 44, 25-04-1761: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Pieter Boudewijns, wonende
alhier. Meerderjarige zoon van Jan Boudewijns, overleden alhier. Lijske Jan Jacobs huijsvrouw van
Jan Eijntsen, dat haar onlangs te Volkel in de lande van Ravensteijn is overleden.
Folio 45, 06-05-1761: Voor Schepenen van Helmont, Bartel van de Steen, wonende te Meijl. En Jan
van Loverenbos, wonende te Vlierden, beide cooplieden van rundvee.
Folio 47, 06-06-1761: Voor Schepenen van Helmont. Jacobus Verhoijsen, tegen Bartel van de Steen
en Jan Loverenbos.
Folio 47 verso, 02-01-1762: Voor Schepenen van Helmont, wegens Dirk Adriaan den IJsvogel,
drossard alhier. Tegen Jan van Osch wonende alhier gedaagde.
Folio 48 verso, 01-04-1762: Voor Schepenen van Helmont, Wilbert Peeter Welten, wonende te
Vlierden. En tussen Elias Benedict, wonende alhier.
Folio 49 verso, 15-07-1762: Voor Schepenen van Helmont, en Dirk Adriaan den IJsvogel. De schouw
over rivieren de Aa.
Folio 50, 16-09-1762: Voor Schepenen van Helmont, Willem van Engelen wonende S’ Bosch en
tussen Jan Petit gedaagde wonende alhier.
Folio 50 verso, 28-10-1762: Voor drossard en Schepenen van Helmont, wegens Francis Janse van
Helmont en Joris Hagebols, beide wonende alhier. En Anthonij Uijlings oom van den genoemde Joris.
De eerste huwelijk aan wijlen Johanna Jansen van Helmont, zuster van den eerste met namen Maria,
Joanna en Anthonij, en tweede huwelijk met Cristina Roefs.
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Folio 51 verso, 13-11-1762: Voor Schepenen van Helmont, wegens Christina Roefs weduwe van
Anthonij Uijlings, dat haar man onlangs in deze wereld is komen te overlijden.
Folio 52 verso, 20-06-1763: Voor drossard en schepene te Helmont, wegen Jan de Haan, wonende
alhier man van Wilhelmijna den weduwe van Hendrik Swinkels. En de kinderen Johannes en Helena
verwekt door gemelde Hendrik Swinkels. Met hun groot vader Dirk Swinkels, en heeft enige vaste
goederen nagelaten.
Folio 53, 19-05-1763: Voor Schepenen van Helmont, wegens Christina Roefs weduwe van Anthonij
Uijlings.
Folio 54, 23-02-1764: Voor Schepenen van Helmont, wegens Ida Puts weduwe van Servaas Beeks,
wonende alhier. Laat na een huijs en hof gelegen op het Hoogeijnde, met het erfrecht haar vijf
kinderen.
Folio 55, 07-06-1764: Voor Schepenen van Helmont, Adriaan van de Ven, koopman wonende S’
Bosch. Tegen de weduwe van Goort Elbers.
Folio 56, 30-08-1764: Voor Schepenen van Helmont, wegens Pieter van Welle en Arnoldus Kolster
wonende te Dordrecht. Als curateur van de boedel van Rochus Rees, gewesen coopman in hout,
wonende te Dordrecht. Contra Willem van Hout, mr. timmerman wonende alhier.
Folio 57 verso, 30-08-1764: Voor Schepenen van Helmont, wegens Pieter Welle en Arnoldus Kolster,
wonende te Dordrecht. Als curateur van de boedel van Rochus Rees. Contra Joseph Verhagen, mr.
timmerman wonende alhier.
Folio 59, 08-08-1764: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Goort van Liempt en Gerrit
van Craaij, wonende alhier. Dat Ambrosius van Liempt weduwnaar van Maria van Lieshout, broeder
van eerste en schoonvader van den tweede. Dat suppli. onlangs is overleden en heeft nagelaten vier
minderjarige kinderen.
Folio 59 verso, 13-09-1764: Voor Schepenen van Helmont, wegens Dirk Adriaan den IJsvogel,
drossart alhier. Dat Susanna dienst meijd van Jan Pieter van Lith.
Folio 60 verso, 07-10-1764: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Goort van Liempt en
Gerrit van Craaij. Als voogden van de drie minderjarige van Ambrosius van Liempt en Maria van
Lieshout.
Folio 61, 08-11-1764: Voor Schepenen van Helmont, wegens Gerardus Abbema, coopman in den
Bosch, tegen Dielis van Luijk, wonende alhier.
Folio 62 verso, 08-11-1764: Voor schepenen te Helmont, wegens Govardus Abbema, coopman,
wonende S’ Bosch tegen Andríes Vorstebosch.
[Diderik Huijgens, ondertrouwd te Helmond 13-12-1764 met Loisa Catharina Lafontai]
toegangsnummer15240 Inventaris. 3768. folio 64, 29-12-1764: Voor schepenen te Helmont, Louisa
Catharina de La Fontaine D’ Orgemont, wonende alhier aan hun gepresenteert ten deerende dat
suplia. sig bij mondelinge trouwbelofte geengageert hebbende aan Diderik Huijgens oud schepen en
raed der stad S’ Bosch, en daer toe reeds met den denselven alhier in onder trouw sijnde opgenomen
vervolgens tusschen hun op den 19 december deses jaers 1764 voor den notaris Rombout Coster en
getuijgen in Haege gepasseert een acte van resilieeringe ontslag en renuntiatie, waar op voorst
gevolgd was de willige condeminatie van de Edele Raede en Leenhove van Braband in S’ Hage voor
s. wesende de dato 21 december laast leeden en onder copije authentieq bij voors. requeste gevoegd
en nademaal de opgemelde engagement in ondertrouw opmeninge was buijten effect geselt, en
dienvolgende onnodig eenige verdre voortgang der proclamatien van des supl. Voorgehad hebbende
huwelijk met voorn. Diderik Huijgens, soo was de suppliante haar keerende tot haar Ed. Agtbare
versoesoekende dat het haar goede gelieften sijn mogte de verdre voortgang van opgemelde
proclamatien te weder houden en tot dien te verleenen appoinctement. Ende op alles wel ende rijpelijk
gelet mijn heeren schepenen voors. authoriseeren der heeren predikant en kerkenraad deser stad, de
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verdre huwelijks proclamatien van de suppliante en Diderik Huijgens geen verde voort gang binnen
dese stad te doen hebben, actum Helmont den negen twintigste december seventien hondert vier en
sestig, bijschepenen dese onder tekent hebbende .
Folio 64 verso, 31-01-1766: Voor Drossart en schepenen te Helmont, wegens Pieter Swinkels man
van Maria Elisabet de enige dochter van Willem Clomp. Dat de schoonvader sedert enige jaren
geheel innicent is.
Folio 65 verso, 21-03-1765: Voor Schepenen van Helmont, bij Anna Willems van der Meulen,
wonende alhier. De weduwe van Rijnier Stollaars, die enige jaren geleden is overleden. En heft
nagelaten drie kinderen, de jongste genaamd Willemijn nog minderjarig is. Laat na een huijs en hof,
gelegen in de Bijnderstraat.
Folio 66 verso, 05-09-1765: Voor Schepenen van Helmont, wegens Pieter van Moorsel en Jan van der
Walle, wonende alhier. Als voogden van de kinderen van wijlen Michael van Nieuwstadt, contra Joost
Anthonij Joosten, wonende te Stiphout. Dat wijlen Anthonij Joost Marcelis, overleden is te Stiphout.
Folio 69,24-10-1765: Voor Schepenen van Helmont, wegens Pieter Swinkels, als curateur van zijn
schoonvader Willem Clomp, tegen Peter Janse van Veldhoven, wonende te Nunen.
Folio 70, 07-11-1765: Voor Schepenen van Helmont, wegens J. B. Jadoulle rentmeester van Nicolaas
grave Arberg. Tegen Matthijs Swinkels, wonende alhier.
Folio 68a verso, 05-12-1765: Voor Schepenen van Helmont, wegens J. B. Jadoulle rentmeester van
Nicolaas grave Arberg. Tegen de weduwe van Goort Elbers, wonende alhier.
Folio 68b verso, 05-12-1765: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Johan Francois
Walravens, president schepen en notaris alhier. Weduwnaar van Susanna Catharina Cuijpers. Als
gewesen rentmeester van den armen hoegenaamde Apostelhuijs te Mierlo.
Folio 69a verso, 19-12-1765: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Elisabet weduwe
van Jan van Helmont, wonende alhier. Heeft nagelaten een huijs gelegen in deHeijstraat. Met haar
kinderen Frincis van Helmont, Margriet van Helmont getrouwd met Peter van Dussen. Peternel van
Helmont gehuwd met Paulus van de Waterbeemt. En de kinderen van Annemie van Luijk in huwelijk
verwekt aan wijlen Peeter van Helmont, mitsgaders de kinderen van wijlen Jenneke van Helmont
verwekt aan wijlen Anthonij Ulings.
Folio 70 verso, 30-01-1766: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Gerrit Nooten,
wonende alhier. Weduwnaar van Hendrina van Lieshout. Dat onlangs te Venroij is overleden Dirk van
Lieshout, grootvader.
Folio 71 verso, 20-02-1765: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Pieter van Moorsel
en Jan van der Walle. Als voogden van Elisabet de minderjarige dochter van wijlen Michiel van
Nieuwstad man van Elisabet Bex. Misgaders Hendrik van de Quine, als vader van zijn minderjarige
zoon Quine, eerder verwekt bij Elisabet Bex. Laat na een huijs gelegen in het Campstraatje.
Folio 72 verso, 19-03-1766: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Jan Paulus van
Duijnhoven, wonende alhier. De weduwnaar van Jenneke van Brussel.
Folio 73 verso, 17-04-1766: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Pieter van Moorsel
en Jan van der Walle. Als voogden van Michiel, Peeter en Elisabet de kinderen van wijlen Michael van
Nieustad en Elisabet Bex.
Folio 74 verso, 19-07-1766: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Hendrik Peters van
Duijnhoven, wonende te Stiphout. En Dirk van Deursen, wonende alhier. Als naaste vrienden van het
onmondig kind Jenne Maria dochter van wijlen Paulus van Duijnhoven en Hendrina Verheijen.
Folio 75 verso,04-09-1766: Voor schepenen van Helmont, Adriaan van Mierlo en Willem Arnoldus
Elberster eenre en Pieter Olifiers en Jan Jacob Berkers. Met Hendrik en Maria Vissers weduwe van
Goort Elbers.
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Folio 76, 15-11-1766: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Joseph Verhagen,
wonende alhier. Als vader van zijn minderjarige dochter Jenn Maria Verhagen. Laat na een derde part
van een huijs gelegen aan de Markt. Een derde part heeft ook zijn broeder Willem Verhagen.
Folio 77 verso, 15-11-1766: Voor drossart en schepenen. Dat Goort van Liempt en Gerrit van Craij, op
30 augustus 1764 aangesteld zijn als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Ambrosius
van Liempt en Maria van Lieshout. Dat voorn. van Craij man van Maria van Liempt.
Folio 78, verso, 30-12-1766: Voor drossart en schepenen. Wegens Goort van Liempt en Gerrit van
Craaij, als voogden van Jacoba, Johan Francis en Jacobus van Liempt. De minderjarige kinderen van
wijlen Ambrosius van Liempt, en Maria van Lieshout. Het eerste lot aan de minderjarige Jacobus van
Liempt, bestaande in en erve tot Stiphout namelijk een huijs op het Gasthuijs, groot 2 lop 18 roede. 2
lot gaat naar Gerrit Craaij man van Anna Maria van Liempt een huijs en hof gelegen in de
Bijnderstraat. Het derde lot krijgt Wilhelmus Diddens man van Maria Catharina van Liempt, een huijs
aan de Markt. Het vierde lot minderjarige Jacoba van Liempt. Een huijs gelegen agter de Ameijde.
Folio 82, 30-01-1767: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Nicolaas Verhalle
weduwnaar Maria Pouwe, wonende alhier. Met twee minderjarige kinderen. Laat na een huijs en hof
gelegen op het Bijnderseijnd.
Folio 83, 07-02-1767: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Hendrina Dirk van der
Voort weduwe van Dirk Swinkels. Hij heeft schulden nagelaten.
Folio 83 verso, 12-02-1767: Voor drossaart en schepenen van Helmont, wegens Lambert Coppens,
wonende alhier. Met zijn kinderen laat na drie percelen land gelegen te Veggel.
Folio 84 verso, 21-05-1767: Voor schepenen van Helmont, wegens Hendrina Verheijen weduwe van
Roelof van Vlokhoven, wonende alhier. Jegens Wijnand van Lierop mede wonende alhier.
Folio 85 verso, 20-08-1767: Voor drossaart en schepenen te Helmond, wegens Jan van Overstraeten,
notaris in Bergen op Zoom. Dat Hendrien van Overstraeten weduwe van Penij suster wonende en
alhier is overleden. Heeft nagelaten verschijdene minderjarige kinderen en geringe meubelen.
Folio 86 verso, 19-11-1767: Voor schepenen te Helmond, geschil tussen Jan van Eijnde wonende te
Mierlo. En Cornelis Schepers, wonende alhier.
Folio 87 verso, 24-12-1767: Voor drossaart en schepenen te Helmond, wegens Jan Leenders van der
Vorst en Tomas van den Broek, beide wonende alhier. Den eerste oom paternel en den tweede
maternel, van de vier minderjarige kinderen van wijlen Peter Leenders van der Vorst. In zijn eerste
huwelijk met Ida van den Broek, en Peter Leenders van de Vorst onlangs alhier overleden, en dat zijn
vier kinderen geen voogden hadden.
Folio 88 verso, 30-12-1767: Voor drossaart en schepenen te Helmond, wegens Gerrit van Craaij en
Goort van Liempt als voogden van de drie minderjarige kinderen van wijlen Ambrosius van Liempt.
Folio 89, 16-04-1768: Voor schepenen te Helmond, door Cristina Roes weduwe van Anthonij Uijlings,
wonende alhier. Mede door Matthijs van Woensel man van Margrita van de Weijdenberg.
Folio 90, 08-12-1768: Voor drossaart en schepenen te Helmond, door Anthonet Bex weduwe van
Willem van Hout, in zijn leven timmerman alhier. Heeft nagelaten een meerderjarige en vier
minderjarige kinderen. Laat na timmermans gereedschap en meubelen.
Folio 90 verso, 16-02-1769: Voor drossaart en schepenen te Helmond, wegen Francis van Hoek,
Arnoldus Leemans en de weduwe Anthonij van Santvoort, de voornaamste criteuren van wijlen Anna
Heijmans, alhier voor enige tijt overleden, te derende dat Cornelis Laurens Terhorne mr. churigijn te
den Bosch, als naaste van den bloede en erfgenaam van gemelde Anna Heijmans.
Folio 91, 10-04-1769: Voor drossaart en schepenen te Helmond, wegens Dirk van Geffen man van
Agneta van de Leur, wonende alhier. Dat haar ouders Gerrit van de Leur en Agneta Cuijpers, beide
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alhier zijn overleden. Nagelaten vier kinderen genaamd Hendrik, Marcelis, Anna en Johannes van de
Leur.
Folio 92, 20-04-1769: Voor drossaart en schepenen te Helmond, wegens Livina van der Putten
weduwe van Adam Gulje, in zijn leven medicine doctor, alhier. Heef nagelaten een huijs, schuur,
stallinge. Gelegen te Valkensweerd. In de zogenaamde Mastrigter straat.
Folio 94 verso, 11-05-1769: Voor drossaart en schepenen te Helmond, wegens Francis van Leur
enPeter van Leur, wonende te Gestel bij Eijndhoven. Momboiren over de vier minderjarige kinderen
van wijlen Gerrit van Leur man van Agnita Cuijpers, gewoont hebben alhier. En de eerste overleden
alhier, met de kinderen genaamd Hendrik, Marcelus, Johannes en Anna van de Leur. Met nog een
dochter genaamd Agneta van de Leur gehuwd met Dirk van Geffen, wonende alhier.
Folio 96 verso, 13-07-1769: Voor schepenen te Helmond, een vonnis van de schepenen van Gemert,
door Dionijs van den Elsen. Als eiser van Annamaria Ceel Loen van den Vossenberg, als gedaagde.
Folio 97 verso, 19-10-1769: Voor schepenen te Helmond, wegens Rijnier Joost Blankers, coopman in
beesten, wonende te Gewande op de Blauwe sluijs. Tegen Wouter Sanders, wonende alhier.
Folio 98 verso, 24-10-1769: Dat Willem Verbarschot, wonende alhier. Dat onlangs hier overleden is
Teunis Hendrik Paulus van Asten grootvader van zijn minderjarig kind genaamd Jennemaria in
huwelijk verwekt aan Catharina dochter van voorn. Teunis Hendrik Paulus van Asten
Folio 99, Voor schepenen te Helmond, wegens Arnoldus Leenards, oud borgemeester alhier. Heeft
onlangs verkocht een huijs gelegen in de Veestraat. Behoort hebbende commis van den tol, Jan
Hendrik Alewaart.
Folio 102, 03-05-1770: Wegens Peter van de Leur en Francis van de Leur, als voogden over de vier
minderjarige kinderen van wijlen Gerrit van de Leur en Agnita Cuijpers. Dat de drie jongste der
minderjarige, vertrokken zijn naar Turhout.
Folio 102 verso, 07-06-1770: Voor drossard en schepenen te Helmond, wegens Jacobus de Wit, en
Hendrik Pauwen als naaste vrienden van de twee minderjarige kinderen van Claas Verhallen.
Wonende en overleden alhier, in zijn eerste verwekt bij Maria Pauwen.
Folio 103 verso, 09-08-1770: Aldegonda van Woensel weduwe van Gabriel van Meuwen, wonende
alhier, en onlangs is overleden alhier. Heeft nagelaten twee minderjarige kinderen genaamd
Annemaria en Theodora.
Folio 104, 20-09-1770: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Huijbert en Catharina van
Oorschot, meerderjarige voorkinderen van Peeter van Oorschot, wonende alhier. Dat hij onlangs is
komen te overlijden en nalatende drie minderjarige kinderen genaamd Elisabet, Peeter en Johanna
van Oorschot uit zijn tweede huwelijk met Hendrin van den Broek.
Folio 105 verso, 02-02-1771: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Gerart Bex, wonende
alhier. Dat zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij aan Antonet Couwenberg. Met hun groot moeder
Maria Roefs weduwe van Peeter Couwenberg, Peter van Brussel man van Catharina Couwenberg.
Folio 106, 02-02-1771: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Peeter van Brussel,
wonende alhier. Dat hij bij Anna Catharina Couwenberg in eerste huwelijk heeft verwekt drie kinderen,
met naam Marcelus van Brussel en minderjarige Jan Anthonij van Brussel, meerderjarig wonende te
te Haarlem en Hendrien van Brussel getrouwt met Jacobus van de Elsen. Hun grootmoeder maternel
Maria Roefs weduwe van Peter Couwenberg.
Folio 107, 20-02-1771: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Francis van den Velden,
wonende alhier. Dat Maria Catharina van der Vorst eerst weduwe van Jan Aalberts van den Reek en
laats van Hendrik van Geldrop. Heeft nagelaten uit eerste huwelijk twee kinderen, met namen Matthijs
van de Reek, als pastoor te Nederwetten en een dochter genaamd Maria van den Reek. Thans
overleden en gehuwd geweest. Nagelaten twee minderjarige kinderen.
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Folio 108, 02-03-1771: Martinus van Venroij en weduwe Maria van Woensel, alhier is overleden. En
heeft nagelaten een dochter genaamd Willemijn van Venroij, getrouwt met Nicolaas Janse, en een
minderjarige zoon genaamt Anthonij van Venroij.
Folio 108 verso, 15-03-1771: 15-03-1771: Maria van de Vorst weduwe van Francis van Haandel, is
onlangs hier komen te overlijden. En nagelaten vier meerderjarige en een minderjarig kinds kint
genaamd Annemie van Haandel.
Folio 109, 20-03-1771: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Jan van Reek en Hendrik
Feijten, als voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Mattheus van Aerle man van wijlen
Helena Sanders, met de minderjarige met name Elisabet en Lambertus van Aerle.
Folio 109 verso, 23-03-1771: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Gerard Bex en Peter
van Brussel. Als voogden van de eerst genoemde vijf minderjarige kinderen verwekt bij Antonet
Couwenberg. En van de tweede genoemde zijn minderjarige zoon Marcelus van Brussel verwekt bij
Anna Catharina Couwenberg.
Folio 110 verso, 06-06-1771: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Jan Hendrik van der
Vorst man van Maria van Duijnhoven, eerst weduwe van Peter Leenders van der Vorst. Met vijf
kinderen verwekt door wijlen Peeter Leenders van der Vorst, bij zijn eerste huwelijk verwekt bij Idan
van den Broek.
Folio 111, 05-09-1771: Voor schepenen te Helmond, wegens Pieter Carel Jan Louwiese rentmeester
te Dieden, jegens Jan Verveers, slagter alhier.
Folio 112, 05-09-1771: Voor schepenen te Helmond, wegens Johan Andriesse van Lieshout, wonende
alhier. Jegens Rijnier van Asten wonende alhier.
Folio 112 verso, 16-01-1772: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Eijmert Verstappen,
Cornelis Bisschoppen man van Jenneke Verstappen. Jacobus Berkers man van Catharina
Verstappen. Mede voor hun afwezige broeder Hendrik Verstappen. Mitsgaders Peter van de Kerkhof
en Hendrik van Grotel man van Ida van de Kerkhof. Te samen vrienden van minderjarige zoon Anna
Maria Verstappen in haar eerste huwelijk met Goort van de Kerkhof.
Folio 113 verso, 30-01-1772: Voor schepenen te Helmond, wegens Petrus Swinkels, wonende alhier.
Tegen Francis van Brussel.
Folio 114 verso, 09-04-1772: Voor drossart en schepenen te Helmond, Pieter de Leeuw, secretaris
alhier. Als Mechel van den Bosch, meerderjarige dochter van Willem van den Bosch en Jacomijn
Verhoeven. En enigste zuster en naaste vanden boede van Willem van den Bosch, en dat omtrent agt
jaren geleden daar te voren sig naar Oost indien souden hebben begeven.
Folio 115 verso, 08-10-1772: Voor schepenen te Helmond, geschil tussen Jacobus Verhoijsen, tegen
Daniel van de Laer, coopman en fabriekeur in boeklinnens.
Folio 116 verso, 03-12-1772: Voor schepenen te Helmond, wegens Willem Janse Groenendaals,
wonende te Gemert. Dat Leonard Oldenzee ettelijke jaren afwezig en uitlandig is. Met heeft nog niet
kunnen ontdekken of hij dood of levend is.
Folio 118, 17-12-1772: Voor schepenen te Helmond, wegens Elias Benedikt, wonende te Woensel.
Bekend voor notaris Walraven dat hij op 1 meij 1761 schuldig is aan Willem van Dijk, wonende te
Lierop. Een somme van 156 gl. en 16 st.
Folio 119, 27-05-1773: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Johannes Josephus Bovrie,
wonende te Weert en Hendrik van Riel, wonende te Lierop. Dat Johannes van Glabbeek man van
Johanna Catharina Bovrie, alhier is overleden. Nagelaten een minderjarig dochter genaamd Anne
Maria Hester van Glabbeek.
Folio 120, 30-09-1773: Voor schepenen te Helmond, wegens Anthonij van der Velden armenmeester
alhier. Jegens Gerardus Leemans, wonende alhier.
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Folio 121, 28-10-1773: Voor schepenen te Helmond, en schepenen van Maarheese Soerendonk en
Gastel. Door Willem Thielen, Dirk Goemans en Gerrit Willems Hoevenaars op Hugten de jurisdictie
van Maarheese.
Folio 122, 25-11-1773: Voor drossart en schepenen te Helmond, Gerard Becx weduwnaar van
Antonetta Kouwenberg. Mitsgaders Peter van Brussel, als voogden van de vijf minderjarige kinderen
van Gerard Becx. Naten na een huijs in de Bijnderstraat, mede een huijs agter de Ameijde.
Folio 122 verso, 18-12-1773: Petronella Becx, innocente en minderjarige dochter van Agata Huberti
en wijlen Peter Becx. Is mede erfgenaam van de nalatenschap van Francis Stollaars man van
Johanna Maria Becx, gewoont hebbende en overleden alhier.
Folio 123 verso,05-01-1774: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Marianna Petit,
wonende alhier, dat Elisabet Cornelia Olijslagers. Laats getrouwt geweest Rijnier van Boxmeer,
gewoonte en overleden te den Bosch.
Folio 125, 05-01-1774: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Cristina Petit weduwe van
Johannes van den Elsen, wonende wonende alhier, als moeder en voogdes over haar twee
minderjarige kinderen dat Elisabet Cornelia Oijlislagers laast getrouwt geweest met Rijnier van
Boxmeer.
Folio 126, 03-04-1774: Voor schepenen te Helmond, wegens Johannes meerderjarige zoon van wijlen
Jacobus en Jacoba Anna van Kaaij. Met Gerardus van Hogerlinden, president alhier als voogd van
Dirk en Maria minderjarige zoon en dochter van Jacobus en Jacoba Anna van der Kaaij.
Folio 127, 14-07-1774: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Peter van Brussel en Gerard
Becx, wonende alhier. Als voogden over de zoon Peter van Brussel genaamd Marcelis van Brussel
man van Anna Catharina van de Couwenberg. Door overlijden van hun grootmoeder Anna Maria
Couwenberg, heeft nagelate de helft van een huijs gelegen op het Hoogeijnd.
Folio 128, 05-10-1774: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Aert en Jan Verbakel.
Meerderjarige kinderen van wijlen Jan Verbakel in zijn eerste huwelijk verwekt bij Johanna Smits. En
bij tweede huwelijk met Petronella Sluijers een zoon genaamd Hendrikus Verbakel.
Folio 128 verso, 29-11-1774: Voor drossaart en schepenen te Helmont, over voogd aanstellen van de
minderjarige kinderen van Peeter van Stiphout. Uit zijn eerste huwelijk met Barbara Sanders, de
persoon van Wilhelmus van Stiphout, oom van de voorn. minderjarige kinderen. Laat na een perceel
ackerland groot 5 lop 22 roede, gelegen op de Braak te Mierlo op het Hout.
Folio 129 verso, 30-03-1775: Voor schepenen te Helmont, Jacobus Verhoijsen en tussen Daniel van
de Laar, coopman en fabriequers in boek lindens,
Folio 131 verso, 01-05-1775: De erfgenamen van Francis Stollaarts, dat de twee kinderen van sekere
Hendrik Schenkels en Fransina Romeijn, te weten Barbera en Hendrina Schenkels, geboren te Breda.
Den eerste inde jare 1696 en de tweed in het jaar 1700.
Folio 132 verso, 12-06-1775: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Jacobus van Oekel en
Evert Eijnhouts als voogden over Maria Catharina en Leonardus van Aarle, de minderjarige kinderen
van Helena Eijnhouts uit haar eerste huwelijk met Pieter van Aerle, met hun grootvader Willem van
Aerle. Laat na een huijs en hof in de Kerkstraat.
Folio 134 verso, 13-07-1775: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Lambert van de Horst,
weduwnaar van Hendrina van Mierlo. Heeft nagelaten een huijs en dries gelegen alhier op den
Heuvel.
Folio 135 verso, 28-09-1775: Voor schepenen te Helmond, wegens Alberdina Keijsen gehuwd met
Baltazar van Schaijk, dat haar man in de maand augustus laats met een swaar krank was.
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Folio 136 verso, 27-04-1776: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Johannes van
Woensel als vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen genaamd Johanna en Arnoldus van
Woensel verwekt bij wijlen Maria Arnoldus van Lieshout.
Folio 137 verso, 11-07-1776: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Daniel van de Laar,
dat is overleden Maria Janse Wijnant weduwe van zijn broeder Peeter van de Laar. Nagelaten vier
minderjarige kinderen, genaamd Jan Antonij, Peter, Cornelis en Chistina van de Laar.
Folio 138, 19-07-1776: Voor drossart en schepenen te Helmond, wegens Daniel van de Laar en
Francis Boudewijns als voogden over Jan Antonij, Peter, Cornelis en Chistina minderjarige kinderen
van wijlen Peeter van de Laar en Maria Janse Wijnants.
Folio 139, 24-10-1776: Voor schepenen te Helmont, wegens Anna van Eijndhoven weduwe van
Anthonij van Santvoort, wonende alhier. Dat Jan van der Stijlen op 12-12-1765, voor schepenen heeft
bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Santvoort. Een somme van 180 gl.
Folio 140 verso, 05-12-1776: Voor schepenen te Helmont, tussen Willemijne weduwe van Jacobus
van Gerwen, wonende te Beek en Donk.
Folio 142 verso, 30-01-1777: De nalaten schap van wijlen Francis Stollaerts.
Folio 143 verso, 09-04-1777: Voor schepenen te Helmont, de erfgenamen van Fransis Stollaerts.
Folio 144 verso, Voor drossard en schepenen te Helmont, wegens Johanna Rijnders weduwe van Jan
van Hoek, wonende alhier.
145 verso, 16-10-1777: Voor schepenen te Helmont, Wilhelmus Diddens, wonende alhier. Tegen
Johan Babtista Jaddoulle.
Folio 146 verso, 02-07-1778: Voor schepenen te Helmont, Pieter van Moorsel voor Lodewijk Gerard
Visscher, coopman wonende te Amsterdam en Willem Diddens, coopman alhier.
Folio 148, 10-09-1778: Voor drossard en schepenen te Helmont, Pieter Hendriks van der Wallen en
Goort Clumpers, inwonens alhier. Dat is komen te overlijden Johanna Vemeulen weduwe van Luijcas
Spierings, en nagelaten twee minderjarige kinderen. Genaamd Helena en Jan Spierings. Inventaris
bestaat uit geringe meubelen en weefgetouw.
Folio 149, 14-11-1778: Voor schepenen te Helmont, en mr. Matthias Willem Stevius Boonacker,
drossard alhier, te laste van Frederik Hollein.
Folio 149 verso, 20-01-1779: Voor schepenen te Helmont, Johan Babtist Jaddoulle, als rentmeester
van grave van Arberg. Tegen Evert van Stiphout, wonende alhier.
Folio 150 verso, 03-07-1779: Voor schepenen te Helmont, Cornelis van Stiphout, bevoren gewoont
alhier nu te Bakel.
Folio 152, 08-07-1779: Voor schepenen te Helmont, Eduard Gallas en Frederik Hollein, commis contie
rolleur.
Folio 153, 14-07-1779: Voor schepenen te Helmont, Johan Babtist Jaddoulle, rentmeester van grave
van Arberg. Heeft enige jaren geleden aan Willem van Stiphout verhuurd twee sillen ackerland.
Folio 154 verso, 17-12-1779: Voor drossart en schepenen te Helmont,wegens Jacomijna weduwe van
Goort van der Horst, wonende alhier. Dat haar schoonzoon Hendrik Willems van Asten, onlangs is
komen te overlijden, en nagelaten twee minderjarige kinderen genaamt Willemijna en Goort van
Asten. In zijn eerste huwelijk verwekt bij haar supplante dochter Petronella van der Horst.
folio 155 verso, 13-01-1780: Voor schepenen te Helmont, Johan Babtist Jaddoulle, rentmeester van
grave van Arberg. Maria Smits weduwe van Adriaan van Hirtum.
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Folio 156 verso, 17-02-1780: Voor schepenen te Helmont, Lodewijk Gerard Visscher, coopman
wonende te Amsterdam, tegen Wilhelmus Diddens. Die een schult heeft van 1375 gulden.
Folio 157 verso, 02-03-1780: Voor schepenen te Helmont, Wilhelmus Diddens tegen Johan Bobtist
Jaddoulle.
Folio 158 verso, 28-03-1780: Voor drossart en schepenen te Helmont, Willem van Asten en Johannis
Berkers. De voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen Hendrik van Asten en Petronella
van der Horst, genaamd Goort en Willemijne van Asten. Dat onlang is overleden Jocomijna weduwe
van Goort van der Horst.
Folio 159 verso, 29-03-1780: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Elisabet Hendriks
weduwe van Adriaan Janse van Croij, wonende alhier. Met twee kinderen genaamt Hendrikus en
Jacobus van Croij.
Folio 160 verso, 11-05-1780: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Reijnier Knippenberg,
wonende Uden, dat is overleden zijn vader Gerardus Knippenberg. Nagelaten een minderjarige soon
genaamd Paulus Knippenberg.
Folio 162 verso, 23-08-1780: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Cornelis Sanders,
wonende te Lierop. Met Rijnier Knippenberg is aangesteld geworden als voogd over Paulus de
minderjarige zoon van wijlen Gerard Knippenberg en Elisabet Sanders.
Folio 163 verso, 11-09-1780: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Rijnier Knippenberg en
Rijnier Verhaegh als voogden over minderjarige Paulus Knippenberg. Hebben nagelaten een huijs en
hof gelegen in de Veestraat.
Folio 165, 20-11-1780: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Dilis Sluijers, wonende alhier
geassisteerd met Arnoldus en Jasper Sluijers zijn zonen, mitsgaders Wilhelmus Slaats man van
Geertruij Sluijers.
Folio 166, 17-02-1781: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Francis Somers als vader en
voogd van zijn minderjarige dochter Maria verwekt bij wijlen Lucia van de Waterlaat. En Hendrik
Konings als vader van twee minderjarige kinderen genaamd Helena en Annamaria. Verwekt bij wijlen
Marianna van de Watelaat.
Folio 167 verso, 08-04-1781: Voor drossart en schepenen te Helmont. Wegens Alexander Verbeet,
wonende alhier. Heeft op 25 maart 1780 verkocht aan zijn minderjarige zoon Johannis Petrus
Verbeet, zijnde thans te Gemert op de Latijnsew school en oud ontrent 18 jaren.
Folio 168 verso, 18-04-1781: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Alexander Verbeet.
Heeft schulden gemaakt.
Folio 169, 13-09-1781: Voor schepenen te Helmont, door Wilhelmina weduwe Jacobus van Gerwen,
wonende te Beek en Donk. Te laste van Johaanes Adam Ottens wonende te Erp. En Peter Hendrikx
van den Bogaart, als voogd van zijn dochter Anna Maria van den Bogaart, wonende te Beek en Donk.
Folio 171, 13-09-1781: Voor drossart en schepenen te Helmont, Hendrikus van Croij, wonende alhier,
en Pieter van Croij wonende te Aerle, als voogden over den minderjarigen Jacobus van Croij.
Folio 173 verso, 12-01-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Jan Antonij Huijberts
wonende te Lierop. Mede voor vier minderjarige kinderen van zijn zuster Hendrine Huijberts verwekt
bij Reijnier Swinkels, beide overleden.
Folio 175, 12-01-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Nicolaas van Asten,
weduwnaar van Catharina Huijberts, wonende alhier. Met twee minderjarige kinderen verwekt bij
Catharina Huijbers. Dat hun grootvader Peeter Huijbers onlangs is overleden te Lierop.
Folio 177 verso, 12-01-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Hendrik van der Horst,
wonende alhier. Man van Catharina van Brussel, eerder weduwe van Marcelis Pieter Huijberts, die
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drie minderjarige kinderen heeft verwekt. Dat hun grootvader Pieter Huijberts onlang te Lierop is
overleden. Dat zij ergenamen zijn van Adriaan Huijberts, voor een derde.
Folio 179 verso, 28-02-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, Maria van den Reek weduwe
van Paulus van Lieshout. Bekennen schuldig te zijn aan wijlen Dielis Schijers, een van 300 gl.
Folio 180 verso, 12-04-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Helena van der Sande,
weduwe van Wouter van der Velden, wonenden alhier. Hebben zamen bezeten een huijs gelegen in
de Bijnderstraat. Met vijf meerderjarige kinderen en een minderjarig kind.
Folio 182, 18-04-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Hendrik van Riel, wonende
alhier en Antonij Kuijpers wonende te Bakel. Dat Catharina Kuijpers de huijsvrouw van Cornelis d’
Elderen en eerder weduwe van Jan van Glabbeek, onlangs is overleden. nagelaten twee minderjarige
kinderen, verwekt door Jan van Glabbeek.
Folio 181a verso,18-04-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Wilhelmus van Hoek,
wonende alhier. Tegen Thomas Manders, bekend schuldig te zijn een somme van 400 gl.
Folio 183, 17-05-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Petronella van Lieshout,
wonende alhier. Meerderjarige dochter van wijlen Paulus van Lieshout en Maria van den Reek.
Folio 184, 23-05-1782: Martinus van Deursen man van Barbera van der Linden, met haar twee
minderjarige kinderen genaamd Johanna en Willemijn van Deursen.
Folio 184 verso, 02-07-1782: Martinus van Deurssen man van Barbera van der Linden, met hun twee
kinderen genaamd Johanna en Willemijn van Deursen.
Folio 185 verso, 04-07-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Gerardus van
Hogerlinden, president schepen, als voogd van Johanna en Willemijn de minderjarige kinderen van
Marte van Deursen en Barbera van der Linden.
Folio 186 verso, 14-09-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Jan van den Reek en
Arnoldus de Veth, beide wonende alhier. Als voogden van minderjarige Johanna, Paulus, Helena en
Maria van Lieshout. Dat de boedel van Paulus van Lieshout man van Maria van de Reek, heeft
nagelaten twee huijsen, gelegen te Helmont.
Folio 188, 12-10-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Gerrit Berkers, Adriaan
Berkers en Jan van Gerwen man van Catharina Berkers, Johannis Berkers, eerste huwelijk verwekt bij
Maria Sloots, en dat onlangs is overleden Johannis Berkers en heeft nagelaten een kind genaamd
Jacobus Berkers.
Folio 189, 19-12-1782: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Paulus Verhoeven, geen
kostwinning meer hebbende door zijn hooge jaaren en swakkelijke toestand.
Folio 191, 13-02-1783: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Johanna Rijnders weduwe
van Jan van Hoeck, wonende alhier. Nagelate een huijs gelegen alhier aan de Markt.
Folio 193, 09-04-1783: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Johanna Berkers weduwe
van Evert van Gemert, wonende alhier.
Folio 194, 11-04-1783: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Reijnier Knippenberg en
Reijnier Verhaag als voogden van de mindere jarige Paulus Knippenberg. Dat dien minderjarige sijn
stiel en handwerk in den voorleeden jaare alhier verlaten en na Antwerpen vertrokken zijnde
agtergelaten diverse schulden.
Folio 195, 02-10-1783: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Peeter Meeusse weduwnaar
van Francijna Koppens, wonende alhier, bekennen schuldig te zijn aan Jacobus Verhoijsen een
somme van 200 gl.
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Folio 196 verso, 12-11-1783: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Peeter van den Reek,
Maria van den Reek, Antonij van de Laar man van Helena van de Reek, Andries Bisschoppen man
van Barbera van den Reek, Jan van Mierlo man van Jacoba van den Reek, alle wonende alhier.
Teden mede op voor hun absente broeder Gereardus van den Reek, wonende in Sevenijken te
Vlaanderen, mede voor hun minderjarige zuster Jennmaria van de Reek. De nagelaten kinderen
Francis van den Reek verwekt bij Jennemaria Verdussen en de laaste in zijn tweede huwelijk met
Maria van Tillaart.
Folio 197 verso, 08-04-1784: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Gerardus van
Hogerlinden, over de schouw van rivieren, lopen, waterlaten en brand gragten.
Folio 199, 24-06-1784: Voor schepenen te Helmont, met Gerardus van Hogerlinde, president
schepen. Op de 16 meij dese jaars 1784 des avonds in de huijsinge en herberg van Adriaan van
Mierlo, gelegen op het Bijndersijnd alhier. Aan den persoon van Hendrik Dirk van de Hogerlinden,
postbode van hier op Eijndhoven. Moetwillige violente agressien en mishandelingen souden zijn
gepleegt en daar kennisse souden hebben Johanna Adriaan van Mierlo, Pero Vrients, Peter Vijssen,
Pero van der Stijlen, Jacobus Jan van Hout, Peter van Leend, Francis Roos en deselve huijsvrouw,
alle wonende alhier.
Folio 200 verso, 24-06-1784: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Maria van de Velden
weduwe van Antonij Elbers, wonende alhier. Met haar drie minderjarige kinderen. Laat na een
twaalfde part uit een huijs gelegen in de Veestraat.
Folio 201 verso, doorgehaald
Folio 202 verso, 08-07-1784: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Johanna Berkers
weduwe van Evert van Gemert, wonende alhier. Met haar dochter Elisabet van Gemert gehuwd met
Libertus Daniels, voor de helft. En aan de twee minderjarige kinderen van Willem Vrients in huwelijk
verwekt bij haar andere dochter Antonetta van Gemert. De helft van een huijs en boomgaart.
Folio 204, 22-11-1784: Voor schepenen te Helmont, wegens Francijna Stollaars weduwe van Francis
Roefs als moeder en voogdesse haar minderjarige kinderen, met Daniel van de Laan, Michiel van
Nieuwstad, Pieter van Dol en Jacobus Roefs, naaste vrienden van den minderjarige tendeeren de dat
aan opgemelde Francis Roefs in zijn eerste huwelijk met Helena Verdussen. Laten na een huijs en hof
gelegen op den Heuvel.
Folio 205, 12-05-1785: Voor drossart en schepenen te Helmont, wegens Francis Somers, wonende
alhier. Dat zijn eerste huijsvrouw is overleden genaamd Lucia van de Waterlaat, met een kind. En
heeft nagelaten een klein agter huijs gelegen op de Steenweg. Dat zijn tweede huijsvouw genaamd
Petronella Ribriks, nog ter togteen aan het kind in voors. eerste huwelijk.
Folio 207, 17-06-1785: Voor stadhouder en schepenen van Helmont, wegens Wilhelmus Diddens man
van Maria Catharina van Liempt. Hebben verwekt elf, waar er thans nog leven zijn, waar van oudste
negentien jaar is en jonste een jaar oud is.
toegangsnummer15240 Inventaris. 3768. Folio 209, 19-07-1785: Voor schepenen te Helmont, wegens
Daniel Cornelis Wesselman, drossard te Helmont, in de nagt tussen 25 en 26 meij1785, in de Weert
alhier alhier ter gelegent heeft dat eenen sekere Diderik Huijgens, sig sedert eenige tijd alhier op
Bijnderen onthouden hebbende aldaar in de rivier Aa onder de jurisdictie deser voors. stad en heerlijk
heijt dede vissen tusschen twee jagers van den weledele gebore heere deser stad en heerlijkheijt en
gemelde Diderik Huijgens seer verregaande en ongerijnde aggressien en dadelijk heden souden
hebben plaats gehad; en dat daar van kennissen souden hebben Jacob Peter van Helmont en
Arnoldus van Helmont, wonende alhier, sig verpligt heeft gevonden op die delicten en seer verre
gaande aggressie endadelijkheden de nodige recherches te doen, om jegens de daders tot condigne
straffen te kunnen procederen, en ten dieneijnde na ingewonne bewijsen deselve des nodig bij
remonstrantie tot obtinering van provisie van justitie aan haar Ed. Agt. Overtegeven, soo als dan ook
gemelde personen op den eerste junij 1785 door den vorster alhier geregtelijk heeft gedaan citeren
jegens den vierde daar aan volgende des voormiddags ten negen uuren ter raadcamer te stadhuijse
deser stad, om ten overstaan van haar Ed. Agtb: getuijgenisse der waarheijt te geeven en te
andwoorden op alssulke vraag articulen als aan hun van wegens den remonstrant soude werden
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voorgehouden, brder blijkende bij de anthorisatie op, en relaas van den vorster sub. Nr. 1 et 2,
aanvoors. remonstrantie annex, dat dan ook gemelde personen wel sijn gecompareert en op de vraag
actieule hun voorgehouden hebben geandwoord dog vervolgens gerefuseert hunne responsie als toen
met eede te bekragtige, relaas ter kennisse van haar Agtb.
Folio 210 verso, 15-09-1785: Voor stadhouder, drossart en schepenen van Helmont. Wegens Dirk van
de Waterlaat en Joseph Sanders, beide wonende alhier. Onlangs is komen overlijden, Willemijna van
der Sluijs weduwe van Pieter van de Waterlaat. Heeft nagelaten twee minderjarige kinderen genaamd
Annamaria en Jennemaria van de Waterlaat.
Folio 211 verso, 09-03-1786: Voor schepenen te Helmont, Daniel Cornelis Wesselman, drossard te
Helmont, jegens Johanna Adriaans van Mierlo, Pero Vrients, Pieter van Leend, Francis Roos en Mria
Colenburg, gedaagden.
Folio 213, 17-09-1786: Voor schepenen te Helmont, Catharina van den Broek, wonende alhier. Jan
Meussen en Hendrikus Meussen en Johannes Swijnsbergen, wonende te Gemert.
Folio 214, 15-03-1787: Voor schepenen te Helmont, tussen D. M. van Gelder en D. C. Fremaux, en
Bernaart Jacobus, kooplieden wonende te Amsterdam. Over de boedel van wijlen Jacobus Bernaarts,
koopman. Overleden te Haarlem, tegen Wilhelmus Diddens.
Folio 215 verso, 15-03-1787: Voor schepenen te Helmont, tussen Johannes van Sambeek, wonende
alhier. En Hendrik van Riel.
Folio 216 verso, 31-03-1787: Voor schepenen te Helmont, wegens Gerardus van Hogerlinde,
president schepenen en coopman, als gemachtigde van Johan de Leeuw, schout en dijkgraaf van
Raamsdonk en Chistiaan Cuperus man van Adriana Goverdina de Leeuw, wonende te Gorichem, de
erfgenamen van wijlen Pieter de Leeuw.
Folio 219, 26-04-1787: Voor stadhouder, drossart en schepenen van Helmont, wegen Johannes van
Sambeek, wonende alhier. Dat zijn eerste vrouw genaamd Anna Maria van Zeelland, met haar vijf
kinderen. Op erfrechte van een huijsinge gelegen aan de Markt.
Folio 221, 05-05-1787: Voor drossard en schepenen te Helmont. Aldegonda Boufie weduwe van Jan
van Sambeek, laat na een huis en hofje gelegen in de Veestraat.
Folio 222 verso, 10-05-1787: Voor stadhouder, drossart en schepenen van Helmont, Wijnand van
Lierop weduwnaar van Aldegonda van de Ven, wonende alhier. Met hun zeven minderjarige kinderen,
laten na koper en tin en huismeubelen.
Folio 224, 24-05-1787: Voor stadhouder, drossart en schepenen van Helmont, Johannes Josephus
Bouvrie en Anthonij Kuijpers, dat Hendrik van Riel onlangs is overleden. Johannes Josephus Bouvrie
als voogd van Hester van Glabbeek, en Antonij Kuijpers van Johannes en Hendricus van Glabbeek.
De eerste en tweede van wijlen Jan van Glabbeek.
Folio 227, 14-06-1787: Voor schepenen te Helmont. Jennemaria Benniers, wonende te Stiphout,
tegen Jacobus van Crooij, wonende alhier.
Folio 228 verso, 15-11-1787: Reijnier Sitskoorn, koopman wonende den Bosch voor schepenen van
Helmont. En Jacobus van Crooij, wonende alhier. Dat Christiaan Ververs, wonende alhier op den 2110-1782 heeft aan gedaagde verkocht een huijs, met de helft van de werf, gelegen in de Groenstraat.
Folio 233 verso, 20-11-1787: Hendrik Tromp, als secretaris alhier. Voor Jacobus van Crooij, wonende
alhier.
Folio 235, verso, 17-01-1788: Voor schepenen van Helmont, wegens Dirk Gallas, eertijd alhier
gewoond, en thans wonende te Eijnhoven.
Folio 237, 28-02-1788: Voor schepenen te Helmont, wegens Lambert van Mierlo, wonende alhier. Ten
eijnde de vaste goederen van Nicolaas Sassen, wonende te Mierlo.
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Folio 238 verso, 13-05-1788: Catharina de Kleijn, meerderjarige jonge dochter. Mitgaders
armenmeester van roomse gezinte te Rotterdam. Dat Henricus Lauwere wonende te St. Oederode.
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