RHC Eindhoven; Archief Schepenbank Helmond, 1396-1810
Protocol van allerhande akten
Index samengesteld door Theo Meulendijks.
toegansnummer15240 Inventaris. 3993.
Folio 1, 17-06-1780: Inventaris van de goederen van Nicolaas Verhallen, weduwnaar van Antonet van
Aalst, met hun twee minderjarige kinderen. Met o.a. 1 eetens schaep, 1 kopere handketel, 1 ijsere
keetel, 1 kopere tee ketel, 1 tinne trekpot, 1 ijsere haal en tang, 1 ijsere struijfpan, 1 tafel, 3 houte
stoelen en paar bedlakens.
Folio 2, 19-06-1780: Voor schepenen te Helmont, Heer Hendrik Holtius Lans, Heer van Koudekerken
en van Poelgeest. Met zijn vader mr. Gualtherus Holtuis Ballum van de heerlijkheijd Koudekerk.
Folio 3, 27-06-1780: Inventaris van de goederen van Catharina van Liempt. Een huijs gelegen op de
Markt. Item een huijs en hof buijten de Ameijde poort, EZ. erven Pieter Swinkels, AZ. wed. Jan van
Glabbeek. Item een huijs gelegen in de Kerkstraat. Item een huijs gelegen aan de stads Wal. Een
beemd of hoijveld aan de Watermolen, 6L 25R. EZ. rivier de Aa. AZ. stads vesten. Onder Mierlo
beemden.
Folio 19 verso, 07-07-1780: Voor schepenen te Helmont, Anna van Eijndhoven laatst weduwe van
Anthonij van Santvoort.
Folio 20, 07-07-1780: Voor schepenen te Helmont, Jan Janse Schepers wonende te Stiphout.
Folio 20 verso, 15-07-1780: Voor schepenen te Helmont, Goort van Eijk wonende te Deurne. Verkoopt
aan zijn drie kinderen genaamd Wilbert, Johannes en Anthonij van Eijk. Verwekt aan Willemijn Welten.
Folio 21, 19-07-1780: Voor schepenen te Helmont, Maria Jan Theunnisse weduwe van Adam van der
Heijden, wonende te Boerdonk onder Erp. Met haar zoon Jan de Willem Adam van der Heijden.
Folio 21 verso, 19-07-1780: Voor schepenen te Helmont, Heer Anthonij van der Elsen man van
Johanna Voet.
Folio 24 verso, 25-07-1780: Voor schepenen te Helmont, Heer Pieter de Leeuw secretaris alhier.
Johan Clingh rentmeester van Lith en Pedro Clingh koopman wonende te Rotterdam.
Folio 25, 01-08-1780: Voor schepenen te Helmont, Isabella Smets weduwe van Willem Verhoeven
wonende alhier. de kinderen en efgenamen van wijlen Matthijs Smets in zij leven koster en
schoolmeester te Elslo. En wijlen Jenneke van Luijk zijn huijsvrouw.
Folio 26, 11-09-1780: Voor schepenen te Helmont, Heer Rijnier Verhaegh, cappelaan te Helden. Als
voogd van Paulus Knippenberg minderjarige zoon van wijlen Gerardus Knippenberg en Elisabet
Sanders.
Folio 26 verso, 11-09-1780: Inventaris van de goederen van wijlen Gerardus Knippenberg en Elisabet
Sanders. Een huijs gelegen in de Veestraat.
Folio 30, 30-09-1780: Inventaris Jacomina van Wetten, weduwe van Hendrik van Asten. Met een
huijsplaats gelegen in de Haag, gekomen van Jan Hendrikx van Stiphout. Met o.a. 1 hooge kar, 1
eegt, 2 linde bedten met kaf gevult, 1 peuluw met veren gevult, 1 linde deeken, 1 paer slaeplakens, 1
tinne baer, 4 tinne lepel met een houte lepel huijs, 1 kopere koffij ketel, 1 koffij molen en 1 emmer.
Folio 31, 14-10-1780: Inventaris van de goederen Willem Vrients, weduwnaar van Anthonet van
Gemert. Met o.a. 1 bed met veere gevult, 1 kist, 1 spinnewiel, 1 ijsere pot, 1 ijsere ketel, 1 ijsere pan, 1
tinne waterpot, 1 strijkijser, 1 gouden kruijs en knop, 1 boek met silvere slot, 1 vrouwe borstrok met
silvere knopen, 1 vrouwe rok en jak, 2 voorschijen, 2 neusdoeken en 6 mutsen.
Folio 32, 25-10-1780: Voor schepenen te Helmont, Philip Becx wonende alhier. En Jan van de Reek.
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Folio 33, 03-11-1780: Voor schepenen te Helmont, Peeter van Stekelenborg man van Johanna
Elisabet Portemans wonende te Mierlo. Maken een testament.
Folio 34, 06-11-1780: Voor schepenen te Helmont, Francis van Eijndhoven wonende alhier. Met zijn
erfgenamen zijn broeder Anthonij van Eijndhoven en zijn zuster Anna van Eijndhoven weduwe van
Anthonij van Santvoort.
Folio 34 verso, 17-11-1780: Voor schepenen te Helmont, Jenneken van Duijnhoven weduwe van
Hendrik Colenburg. Met zijn zoon Arnoldus Colenburg en dochters Mechel en Anna Colenburg.
Folio 35 verso, 30-12-1780: Inventaris van de goederen van Catharina Bernards weduwe van Tomas
van den Broek, met vier kinderen. Een hoeve gelegen op de Duijseldonk. Item eem huijs gelegen in
de Ameijde straat.
Folio 37, 12-01-1781: Voor schepenen te Helmont, Niclaas Janse enJacobus Verhoijsen beide
wonende ahier.
Folio 38, 26-01-1781: Voor schepenen te Helmont, Tomas van Horevoort man van Christina van
Haandel, maken een testament.
Folio 39, 27-01-1781: Voor schepenen te Helmont, Evert Eijnhouts, Christiaan Eijnhouts en Michiel
Sanders slagter en vleesverkopers. Mitsgaders de weduwe van Jan Verveers, Wouter, Marcelus en
Evert Sanders en Elias Benedikt mede slagters.
Folio 40, 05-02-1781: Voor schepenen te Helmont, Heer Adriaan den Besten drossaart van Mierlo.
Johannis Cromsigt man van Maria Leemans. Kantlijn Johannes Cromsigt oud ontrent 53 jaar.
wonende alhier en fabriequeer in bonte lijwaten.
Folio 41 verso,07-02-1781: Voor schepenen te Helmont, sr. Pieter Swinkels wonende alhier. Voor
schepenen te Helmont, verhuurt aan Heer Frederits Bartels commies van de Grooten Brabantse land
tot. Een huijs op de Markt gelegen.
Folio 43, 24-02-1781: Voor schepenen te Helmont, Alexander Verbeet wonende alhier.
Folio 44, 03-03-1781: Voor Gerardus van Hogerlinden en Frederik Bartels schepenen van Helmont.
Folio 44 verso, 29-03-1781: Voor schepenen te Helmont, en Hendrik Christiaan van Harsveld
drossaard alhier. Zijn naar het huijs …. gegaan en daar het dode lichaam van Johannis zoon van
Claas Verhallen oud ontrent 10 jaar.
Folio 45 verso, 05-04-1781: Voor schepenen te Helmont, Heer Wilhelmus van Hoeck coopman en
silversmit alhier. Man van juffr. Hendrina Meijnders.
Folio 47 verso, 25-05-1781: Voor schepenen te Helmont, Heer Franciscus Josephus Martinus
aumered medecine doctor te Aerle Rixtel.
Folio 48, 28-07-1781: Inventaris van de goederen van Gerrit Beeks, weduwnaar van Willemijn
Clumpers, en 4 minder jarige kinderen, met o.a.: 1 weefgetouw, 2 spoelgetouwen, 1 kroonstok, 1
veere bed en peuluw, 2 stoelen, 1 ijsere pot, 1 ijsere ketel, 1 kopere ketel, 1 kopere teeketel, 1
tinnetrekpot, 6 tinne lepels, 1 kast, 1 vuurijser en tang, 1 koekpan en hangijser, 1 rek met 12 geleije
borden, 1 schotel en 1 tafel.
Folio 49, 03-08-1781: Voor schepenen te Helmont, Johannes Mesenaer wonende te Amsterdam. Die
heeft tot werven van manschappen om te dienen voor matroos of soldaat. Michiel Eijnhouts, Jacobus
de Baer, Dirk van Osch en Matthijs Pennings wonende te Gemert het schip van oorlog genaamd
Bellona.
Folio 50, 25-08-1781: Inventaris van de goederen van Anthonij van Stiphout weduwnaar van Johanna
Maria Verhallen, met de minderjarige zoon Hendrik van Stiphout.

2

Folio 51, 27-08-1781: Voor schepenen te Helmont, Jan van der Velden man van Anna van Osch.
Maken een testament. De ene helft Wouter Johannes, Pero, Maria en Jennemaria van der Velden de
laatste is halve van de testateurs.
Folio 52, 24-09-1781: Voor schepenen te Helmont, Pieter van Hogerlinden, over de verpondingen.
Folio 53, 24-09-1781: Voor schepenen te Helmont, Peeter Huijberts wonende te Lierop. Andries
Habraken man van Catharina Huijberts wonende te Aerle. Gijsbert Anthonij Huijberts wonende te
Beek en Donk en Peter Jan Claassen man van Anna Anthonij Huijberts wonende te Bakel. Leendert
Hendrikx man van Catharina Anthonij Huijberts wonende te Bakel. Hendrikus van Gerwen man van
Johanna Anthonij Huijberts wonende te Beek en Donk. Gijsbert en Hubert Anthonij Huijberts als
voogden van Maria en Hendrina Anthonij Huijberts haar minderjarige zusters. Voorn. Gijsbert,
Huijbert, Anna, Catharina Johanna, Maria en Hendrina, Anthonij Huijberts de nagelaten kinderen van
wijlen Anthonij Huijberts. Hendrikus van Crooij wonende alhier, als voogd van Hendrikus en Jacobus
van Crooij kinderen van Elisabet Hendrikx verwekt bij Adriaan van Crooij.
Folio 55 verso, 16-10-1781: Voor schepenen te Helmont, Goort Jacobs wonende alhier oud ontrent 63
jaar. Gerrit Claas Welten wonende te Vlierden, dat hij op 11-08-1781 is gekomen in de huijse van de
herberge van Peter van der Vondervoort wonende in het huijs genaamd het Fortuijn, daar waren
Hendrik van Eijk wonende te Lierop. Jan van Hugten wonende te Vlierden.
Folio 56 verso, 29-10-1781: Voor schepenen te Helmont, Alegonda van Eijk weduwe van Arnoldus
van Lierop. Met de dochter Hendrina van Lierop wonenden S’ Hage die wil een huwelijk aangaan met
Lambertus Man soldaat.
Folio 58, 09-11-1781: Voor schepenen te Helmont, Anna Anthonij Sanders weduwe van Hendrik van
Aalst wonende te Gerwen, maakt een testament. Met haar zoon Dirk van Aalst.
Folio 59 verso, 15-11-1781: Deling, Johannes Francis van Liempt, Jacoba van Liempt, Gerrit van
Craeij, man van Johanna Maria van Liempt. 1 lot aan Johannes Franciscus van Liempt. 2 lot naar
Jacoba van Liempt een huijs in de Kerkstraat gelegen. 3 lot krijgt Gerrit van Craeij, een huijs en hof
gelegen buijten de Ameijde poort, EZ. Pieter Swinkels, AZ. wed. Jan van Glabbeek, als last een cijns
van 6 penn.
Folio 69 verso, 21-11-1781: Peeter Huijberts, wonende te Lierop, Andries Haubraken, man van
Catharina Huijberts, wonende te Aerle, Gijsbert Anthonij Huijberts, wonende te Bakel, Huijbert
Anthonij Huijberts, wonende te Beek en Donk, Peter Jan Claessen, man van Anna Anthonij Huijberts,
wonende te Bakel, Leendert Hendrikx, man van Catharina Anthonij Huijberts, wonende te Bakel,
Hendrikus van Gerwen, man van Johanna Anthonij Huijberts, wonende te Beek en Donk. 1 lot gaat
voor ⅓ part naar Peeter Huijberts, Andries Haubraken voor ⅓ part en naar de kinderen van Anthonij
Huijberts voor ⅓ part. Een huijs met de ½ van de werf tussen dit huijs en de schop, gelegen in het
Groenstraat. 2 lot gaat naar Hendrikus en Jacobus van Croij, een schop met den hoff met ½ van de
werf, de schop int vervolg tot een huijs mogt werden vermaakt, met het gebruijk van de put agter het
huijs.
Folio 73 verso, 21-11-1781: Voor schepenen te Helmont, Gijsbert Anthonij Huijberts wonende alhier
Huijbert Antonij Huijberts wonende te Beek. Als voogden van Maria en Hendrina Anthonij Huijberts.
Folio 76, 01-12-1781: Voor schepenen te Helmont, Johannes Berkers wonende alhier. En Willem van
Asten wonende te Aarle als voogden van van de twee minderjarige kinderen van wijlen Hendrik
Willems van Asten verwekt bij Petronella van der Horst. Verhuren aan Arnoldus Colenburg een huijs
gelegen in de Haag.
Folio 77 verso, 08-12-1781: Voor schepenen te Helmont, over de 40 en 80 penning.
Folio 78, 14-12-1781: Voor ons Frederik Bartels en Hendrik Jacob Beijen schepenen van Helmont.
Folio 79, 29-12-1781: Voor schepenen te Helmont, Evert Eijnhouts, Christiaan Eijnhouts en Michiel
Sanders. Slagters en vleesverkopers.
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Folio 80, 16-01-1782: Voor schepenen te Helmont Nicolaas van Asten en Peeter Jan Claassen
wonende te Bakel. Als voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen Catharina Peter
Huijberts.
Folio 80 verso, 16-01-1782: Voor schepenen te Helmont, Jan Antonij Huijberts wonende te Lierop en
Peeter Jan Claassen wonende te Bakel. Als voogden van vier minderjarige kinderen van wijlen
Hendrina Huijberts verwekt bij Reijnier Swinkels.
Folio 81, 16-01-1782: Voor schepenen te Helmont, Francis van Brussel en Leonardus van Brussel
beide wonende te Lierop. Als voogden van de drie minderjarige kinderen van wijlen Marcelis Peeter
Huijberts en Catharia van Brussel.
Folio 81 verso, 23-01-1782: Inventaris van de goederen van Heer Eduartd Gallas weduwnaar Cornelia
Hendrika van Bracht. Een huijs gelegen aan de Markt. Item een huijs of stal gelegen op de Wal.
Folio 84, 26-01-1782: Inventaris van de goederen van Jan van Dijk weduwnaar van Franceijn van
Aerle, en zijn zoon Johannes.
Folio 85 verso, 30-01-1782: Michiel Peter Berkers, Dirk en Anneke Berkers, Hendrik Vlemmincx man
van Josijna Berkers, de erfgenamen van wijlen Peter Berkers en Petronella Swinkels. 1 lot krijgt
Michiel Berkers, ⅓ part van de Bomene hoeve, op het Bijsterveld, bestaande uit huijs, stallinge,
schuur en bakhuijs, met 26 percelen lang groot samen 181 lopens en 30 roeden, thans bewoond door
Michiel Peter Berkers, Hendrik Vlemmincx man van Josijna Berkers. Item eende part van de hoeve op
Duijseldonk. 2 lot krijgt Dirk Berkers. Het 3 lot gaat naar Anneke Berkers, een derde part van de
Bomene hoeve. Iten en derde part van de hoeve Duijseldonk. 4 lot krijgt Hendrik Vlemmincx ook ⅓
part van de Bomene hoeve.
Folio 89 verso, 03-02-1782: Voor schepenen te Helmont, Heer Eduard Gallas weduwnaar van
Cornelia Hendrica van Bragt. Verkoopt aan zijn drie kinderen.
Folio 90 verso, 13-02-1782: Voor schepenen te Helmont, Gijsbert Anthonij Huijberts Huijbert Anthonij
Huijberts en Peter Jan Claassen man van Anna Anthonij Huijberts. Leendert Hendrikx man van
Catharina Anthonij Huijberts en Hendrik van Gerwen man van Johanna Anthonij Huijberts. En de
voorn. Gijsbert en Huijbert Anthonij Huijberts als voogden van de minderjarige zusters Maria en
Hendrina Anthonij Huijberts. En Luijcas Wijnands man van Maria Peeter Huijberts.
Folio 92, 13-02-1782: Voor schepenen te Helmont, Andries Haubraken man van Catharina Huijberts,
Gijsbert Antonij Huijbers, Huijbert Anthonij Huijberts, Leendert Hendrikx man van Catharina Anthonij
Huijbers, Hendrikus van Gerwen man van Johanna Anthonij Huijbers. En voorn. Gijsbert en Huijbert
Anthonij Huijberts als voogden van de minderjarige zuster Maria en Hendrina Anthonij Huijbers. Jan
Anthonij Peeter Huijberts, Luijcas Wijnands man van Maria Peeter Huijberts.
Folio 93 verso, 13-02-1782: Voor schepenen te Helmont, Gijsbert Antonij Huijberts, Huijbert Anthonij
Huijberts en Peeter Jan Claassen man Anna Anthonij Huijberts. Leendert Hendriks man van Catharina
Anthonij Huijberts. Hendrikus van Gerwen man van Johanna Anthonij Huijberts. Met Gijsbert en
Huijbert Anthonij Huijberts als voogden van de minderjarige zusters Maria en Hendrina Anthonij
Huijberts.
Folio 95, 13-02-1782: Voor schepenen te Helmont, Andries Haubraken man van Catharina Huijberts,
Gijsbert Anthonij Huijberts, Huijbert Anthonij Huijberts. Peter Jan Claassen man van Anna Anthonij
Huijberts, Leendert Hendrikx man van Catharia Anthonij Huijberts. En Hendrikus van Gerwen man van
Johanna Anthonij Huijberts.
Folio 96 verso, 15-02-1782: Voor schepenen te Helmont, Gerardus van Hogerlinden.
Folio 97 verso, 21-02-1782: Voor schepenen te Helmont, Johannes van den Boogaart man van
Catharina Jan Joost Reijnders, maken een testament.
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Folio 98 verso, 02-03-1782: Voor schepenen te Helmont, Jennemarie Peeter Luijcasse weduwe van
Goort van Bree wonende alhier. Verhuurd aan weduwe van Goort van Bree een huijsinge te Vlierden
gelegen.
Folio 99 verso, 18-03-1782: Voor schepenen te Helmont, Heer mr. Hendrik van Rijsingen wonende te
Eijndhoven, Pieter Olifiers en Leonardus Leenards. Als executeurs van de boedel van jufr. Catharina
van Liempt, gewoond en overleden alhier.
Folio 101 verso, 26-03-1782: Voor schepenen te Helmont, Heer Eduard Gallas. Dat zijn moeder
Jacoba Kumsius weduwe van Heer Eduard Gallas, met drie minderjarige kinderen Cornelia Henrica,
Eduard Dirk en Hendrik Herman Gallas.
Folio 102, 27-03-1782: Jasper, Arnoldus en Hendrik Sluijers, Wilhelmus Aarts, man van Geertruij
Sluijers, de kinderen van wijlen Dilis Sluijers en Annemaria van Bragt. 1 lot gaat naar Jasper Slujers
een huijs gelegen in de Veestraat. 2 lot krijgt Arnoldus Sluijers. 3 lot gaat naar Hendrik Sluijers, en
huijs en hof op de Steenweg gelegen. 4 lot gaat naar Wilhelmus Aarts.
Folio 104 verso, 03-04-1782: Voor schepenen te Helmont, Heer Johan Babtist Jadoulle, wonende
alhier. Wilhelmus Diddens mede hier wonend alhier.
Folio 106, 11-04-1782: Voor schepenen te Helmont, Alegonda van Eijk weduwe van Arnoldus van
Lierop. En haar dochter Johanna Maria van Lierop wonende S’ Hage wil een huwelijk aan gaan met
Matthijs Kusters.
Folio 106 verso, 27-04-1782: Voor schepenen te Helmont, Hendrik van Riel wonende alhier. Anthonij
Kuijpers wonende te Bakel, als voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen Catharina
Kuijpers en Jan van Glabbeek.
Folio 107, 03-05-1782: Voor schepenen der stad Helmont Heer Diderik Huijgens, verhuurt aan Jan
Brunas, wonende alhier. Een hoeve genaamd de Neerhuijsinge van Bijnderen, met hof, groes, hooij
en teullanden en dreeven. Alsmede de huijsinge, groes en teullanden genaemd de Lauwert, thans bij
den huurder ingebruik. Uit gezondert de grote en twee klijne kamers en de nieuwe keuken van de
voors. Neerhuijsinge. Als mede het hooijveld genaemt den Binnenweert, welke kamers keuken en
hooijveld den Heere verhuurder aan sig reserveert, sonder dat den huurder daer van eenig gebruijk
sal mogen pretenderen.
Folio 108, 07-05-1782: Voor schepenen te Helmont, Adriaan van der Vorst dat hij op 03-05-1782 is
geweest bij de herberge van Adriaan van Mierlo. Waar aanwezig was Wilhelmus Aarts, er is een
woorde wisseling geweest.
Folio 109, 30-05-1782: Voor schepenen te Helmont, Gerardus Beerings churugijn. Dat hij op den
24-05-1782 s’ morgen om vier uur te komen naar Lieshout bij de vorster de Haan die gekwetst was.
Folio 109 verso, 15-06-1782: Voor schepenen te Helmont, Helena Mennen weduwe van Lambert van
Rijt wonende te Lijssel. Doet afstand van de togtrecht, ten behoeve van haar kinderen genaamd
Willem, Goort, Dirk en Lambert van Rijt. Een huijs gelegen te Lijssel.
Folio 111, 22-06-1782: Inventaris van de goederen van Johannes Verhoeven weduwnaar van
Johanna van Frankvoort, met een minderjarige dochter.
Folio 112, 22-06-1782: Inventaris van de goederen van Paulina van Sambeek weduwe van Willem
van den Elsen, met de minderjarige zoon genaamd Johannes.
Folio 113 verso, 28-06-1782: Voor ons Gerardus van Hogerlinden en Frederik Bartels schepenen van
Helmont. Qurinus Diddens wonende alhier, vertoond een testament van wijlen Maria van Mierlo
gewoont en overleden alhier. Voor notaris Pieter de Louw opgemaakt den 03-12-1768.
Folio 116, 04-07-1782: Voor schepenen te Helmont, Gerardus van Hogerlinden president schepen.
Als voogden van Johanna en Willemijn van Deursen, de minderjarige kinderen van Marinus van
Deursen en Barbera van der Linden.
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Folio 116 verso, 05-07-1782: Inventaris van de goederen Barbera van der Linden, weduwe van
Martinus van Deursen, met een half huijs en boomgaart in De Haag gelegen.
Folio 118, 16-07-1782: Voor schepenen te Helmont, Johan Francis van Liempt wonende te Dreuten.
Mede voor zijn zuster Jacoba van Liempt.
Folio 119, 22-07-1782: Voor schepenen te Helmont, Jan van den Broek wonende te Stiphout.
Folio 119 verso, 23-07-1782: Voor schepenen te Helmont, Pieter van de Vondervoort, verkoopt aan sr.
Pieter Swinkels alle zijn rogge, haver en garts staande op de landerijen bij het huijs genaamd het
Fortuijn.
Folio 120 verso, 30-07-1782: Voor schepenen te Helmont, Jan van den Reek en Arnoldus de Veth
wonende alhier. Als voogden van de vier minderjarige kinderen van wijlen Paulus van Lieshout en
Maria van den Reek. Genaamd Johanna, Paulus, Helena en Maria Elisabet.
Folio 121, 06-08-1782: Voor schepenen te Helmont, Petronella Bex huijsvrouw van Jan Evert
Eijnhouts. Marie van de Weijdenberg de huijsvrouw van Peeter van Roef en Petronella van Lierop alle
wonende alhier. Eduard Dirk Gallas mede hier wonende.
Folio 123, 14-08-1782: Voor schepenen te Helmont, Niclaas van Schaijk vorster alhier. Uit naam van
Christiaan Verveers als pachter van de Beijstervelds clamp thienden. Dat Jacobus Verhoijsen de
erwten uit dit land heeft gehaald.
Folio 124, 15-08-1782: Wij Frederik Hollein en Frederik Bartels schepenen van Helmont. En Heer
Hendrik Cristiaan van Harsveld drossardt. Hebben zich vervoegt naar het huijs Hendrik Peeter Janse
van Bakel, daar was het dode lichaam van Pieter de zoon van voorn. Hendrik Peter Janse van Bakel,
oud ontrent 2 jaar.
Folio 124 verso, 27-08-1782: Voor schepenen te Helmont, Pieter van de Vondervoort oud ontrent 65
jaar. En Leendert Vondervoort oud ontrent 24 jaar, beide wonende alhier. Cristiaan Verveers als
pachter van de Bijsterveldse clamp.
Folio 125 verso, 09-09-1782: Inventaris van de goederen van Paulus van Lieshout en Maria van de
Reek, met hun dochter Petronella, een huijs staande op den Steenweg. Verder o.a. 16 oxhoofden,
[wijnvat] 23 biertonnen, 1 halve ton, 1 half olivat, 4 ankers, 4 kuijpen, 2 vlooten, 1 biertregter, 1 kast, 1
blokkast, 2 kisten, 28 stoelen, 7 tafels, 2 schabelbanken, 3 nommerborden, 1 voordoen en
winkelgereedschap, 1 soutton, 1 klos met beugelgereedschap, 1 metaale pot, 1 ijsere keetel, 2 ijsere
plaaten, 1 ijsere comfoor, 1 ijsere roostel, 4 ijsere tangen, 2 ijsere vuurijsers, 2 ijsere omsetters, 2
ijsere klijne, 2 ijsere kettings, 1 ijsere schup, 1 ijsere strijkijser, 1 groote kopere wasketel, 1 kopere
klijne wasketel, 1 kopere meremiet, 1 kopere vleeskeetel, 1 kopere teekeetel, 1 kopere koffijkeetel, 2
kopere klijne koffijkeetels, 1 kopere struijfpan, 6 kopere lampen, 1 kopere weverslamp, 4 kopere
kandelaars, 1 kopere gieter, 1 kopere deurslag, 1 kopere veijsel en stempel, 1 kopere koffij kan, 4
kopere confoortjes, 2 kopere tregters, 2 kopere blakers, 1 kopere schootel, 1 kopere schuijmspaen, 2
kopere kaspen, 3 kopere weegschaalen, 1 houte weegschaal, 6 tinne schotels, 2 tinne klijne schotels,
2 dosijn tinne borden, 6 tinne waterpotten, 1 tinne bierkan, 1 tinne kandelaar, 2 tinne komme, 2 tinne
soutvaten, 2 tinne peterbussen, 1 tinne mostertpot, 1 dousijn tinne leepels, 1 tinne soepleepel, 2 tinne
pinten, 1 tinne halve pint, 1 tinne maatje, 1 tinne trekpot, 2 tinne wijwatervaten, 2 groote blecke
teebussen, 3 blecke klijne teebussen, 1 blecker veegblek, eenige blecke olijmolens, 1 groote
koffijmolen, 1 klijne koffijmolen, 2 doousijn porcelijne teegoed, 3 porcelijne trekpotten, 1 half dousijn
witte soepborden, 1 half dosijn witte tafelborden, 5 witte boterschotels, 10 witte tafelborden, 3 witte
schootels, 36 bierpinten, 4 kannen, 3 boterpotten, 2 spiegels, enige wijnromers en bierglasen, 1 huijs
orlogie en kast, eenige ledige vlessen, 1 kinderbak, 1 spinnewiel, 2 rieken, 2 vogelkoijen, eenige
schilderijen, eenige messen en vorken, 6 veere bedde met kussens en peuluws, 1 matras, 8 wolle
deekens, 6 paar gordijnen, 4 schoorsteen kleeden, 10 pelle tafellakens, 9 pelle servetten, 14 kussen
sloopen, 17 slaaplakens, 2 tafelkleetjes en 1 partij rommelerije.
Folio 129 verso, 19-09-1782: Voor schepenen te Helmont, Michiel Peter Berkers en Hendrik Vlemminx
man van Josijna Peter Berkers. Verhuren aan Peter Colenburg, de hoeven op Duijseldonk gelegen.
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Folio 131, 28-09-1782: Voor schepenen te Helmont, Heer Henricus van Moorsel doctor en wonende
alhier.
Folio 131 verso, 12-10-1782: Voor schepenen te Helmont, Goort Berkers wonende alhier. En Arnoldus
Sloots wonende te Deurne, als voogden van Jacobus minderjarige zoon van wijlen Johannis Berkers
en Maria Sloots.
Folio 132 verso, 22-10-1782: Voor schepenen te Helmont, Heer Johannis Chritopforus Walkart
predikant alhier. Man van Anna Maria Kumsius, maken een testament.
Folio 135, 02-11-1782: Voor schepenen te Helmont, Heer Johan Babtis Jadodoulle rentmeester van
Heer Graven van Arberg.
Folio 136, 07-11-1782: Voor schepenen te Helmont, Adriaan van Mierlo en Quirinus Diddens man van
Geertruij van der Quinen, Lambert Goorts van Mierlo. Adriaan van Brussel man van Maria Catharina
van Mierlo. Johannes van Osch mede voor zijn zuster Elisabet van Osch, Jan van Trigt, Catharina van
Trigt, Peternel van Trigt en Ansem van Brussel als vader van zijn twee minderjarige kinderen
genaamd Johannes en Elisabet uit zijn eerste huwelijk met Peternel van Mierlo. De erfgenamen van
wijlen Maria van Mierlo. Verkopen aan Jennemaria van der Asdonk wonende te Driel. Een obligatie
van 700 gl.
Folio 137, 09-11-1782: Voor schepenen te Helmont, Gerrit Berkers en Adriaan Berkers beide
wonende alhier. Jan Gerwen man van Catharina Berkers wonende te Aarle Rixtel. Goort Berkers en
Arnoldus Sloots als voogden van de minderjarige Jacobus Berkers. Verhuren aan Evert Roijackers
huijsinge gelegen op het Bijsterveld.
Folio 138, 19-11-1782: Voor schepenen te Helmont, Petronella Noten en Adam Swinkels en Hendrik
Dirk van Moorsel.
Folio 139, 28-11-1782: Voor schepenen te Helmont, Adriaan van Mierlo en Lambert Goorts van Mierlo
Adriaan van Brussel man van Maria Catharina van Mierlo. Johannes van Osch mede voor zijn zuster
Elisabet van Osch. Jan van Trigt, Catharina van Trigt, Peternel van Trigt, en Ansem van Brussel als
vader van zijn twee minderjarige kinderen genaamd Johannes en Elisabet uit zijn eerste huwelijk met
Peternel van Mierlo.
Folio 140, 24-12-1782: Voor schepenen te Helmont, Gerardus van Hogerlinden president schepenen
en Pieter de Leeuw seretaris alhier.
Folio 141, 21-01-1783: Voor schepenen te Helmont, Hendrik Verspaget wonende op Hugten bij
Maarheese oud 45 jaar. De bebouwde landerijen en de limieten van Hugten, namelijk de Oude Molen
Stad. De Kruijeijken of Steene paal, halve weg Lange paal en de Rivier de Aa.
Folio 142, 21-01-1783: Voor schepenen van Helmont Piter van Moorsel eigenaar van de goederen en
wonende op Hugten.
Folio 142 verso, 12-02-1783: Voor schepenen te Helmont, Heer en mr. Hendrik van Rijsinge wonende
te Eijndhoven. Heer Hendrik Christiaan van Harsveld drossaard.
Folio 143 verso, 12-02-1783: Voor schepenen te Helmont, Andreas van Aecken en J: F: van den
Eijnden schepenen van Weert.
Folio 144, 15-01-1783: Voor schepenen te Helmont Pero van Brusel wonende te Weert, Goort van
Brussel en Jan de Lorge man van Helena van Brussel. En Huijbert van Brussel is onlangs te
Rotterdam overleden.
Folio 145, 15-02-1783: Voor schepenen te Helmont, Hendrik van Lierop, Tomas van Lierop en Niclaas
Roijackers man van Mechel van Lierop alle wonende alhier.De kinderen van wijlen Joost Tomas van
Lierop en Anna van der Vorst. 1 lot krijgt Hendrik van Lierop. 2 lot gaat naar Tomas van Lierop de helft

7

van een huijs gelegen op het Bijstervelt. Het 3 lot Nicolaas Roijackers de helft van een huijs op het
Bijstervelt gelegen.
Folio 148, 03-05-1783: Voor ons Gerardus van Hogerlinden en Adriaan de Leeuw schepenen van
Helmont. Heer Johannis Christofforus Walkart predikant alhier.
Folio 148 verso, 07-04-1783: Voor schepenen van Helmont, Christiaan Eijnhouts de weduwe van
Evert Eijnhouts en Michiel Sanders slagters en vleesverkopers. Mitsgaders de weduwe Jan Verveers,
Wouter, Marcelus, Evert en Joseph Sanders en Elias Benedikt mede slagters.
Folio 149 verso, 02-05-1783: Voor schepenen van Helmont, Gerrit van Craeij wonende alhier. bekend
schuldig te zijn aan Anthonij van der Elsen een somme van 800 gl.
Folio 150 verso,02-05-1783: Voor schepenen van Helmont, mevr. Jacoba Jacquelien Kumsius.
Folio 151 verso, 13-06-1783: Voor schepenen van Helmont, Jan Tomas van Osch man van Alegonda
van Dinter wonende te te Lieshout. Maken een testament. Met zijn neef Tomas zoon van Dirk van
Osch.
Folio 152 verso, 23-06-1783: Wij Frederik Bartels en Adriaan de Leeuw schepenen mitsgaders Pieter
de Leeuw sercetaris alhier. Een groote viskest van den Heer Carel Frederik Wesselman liggende in de
rivier tusschen de hof van casteel en het hooijveld genaamd de Koppel.
Folio 153, 03-07-1783: Voor schepenen van Helmont, Heer Jan Pieter van Lith wonende alhier en
vader van zijn minderjarige dochter Maria Charlotte van Lith. Met land gelegen te Aarle Rixtel.
Folio 154, 12-07-1783: Voor schepenen van Helmont, Hendrik Stekelenburg en Dirk Stekelenburg
beide wonende te Mierlo.
Folio 155, 12-07-1783: Voor schepenen van Helmont, Amandus van Moorsel molenaar alhier. Heer
Carel Frederik Wesselman. Amandus van Moorsel verklaard dat op 04-04-1783, dat twee arbijders in
de rivier de Aa beneden de watermolen alhier nederwaarts lopende naar Rixtel.
Folio 156 verso, 12-06-1783: Voor schepenen van Helmont, Gerardus van Hogerlinden president
schepenen en Amandus van Moorsel molenaar beide wonende alhier. Getuigen voor Heer Carel
Frederik Wesselman.
Folio 157, 23-07-1783: Voor schepenen van Helmont, Anthonij van der Elsen. Bekend ontvangen te
hebben een somme van 507 gl.
Folio 158, 28-07-1783: Voor schepenen van Helmont, Wilhelmus van Hoek bekent ontvangen te
hebben een somme van 436 gl.
Folio 158 verso, 02-08-1783: Inventaris van de goederen van Francis van Hooff, weduwnaar van
Maria Lomans, en 3 minder jarige kinderen. Met o.a.: 1 kist, 1 haal, 1 tang, 1 ijsere keetel, 1 kopere
teeketel, 1 tinne trekpot, 1 rek, 4 tinne leepels, 4 ijsere fouschetten,1 spoelgetouw met een kroonstok
en ⅓ part van een huijs op den Heuvel, met den dries agter het huijs, groot 2L 43R.
Folio 160, 13-08-1783: Voor schepenen van Helmont, Hendrik Sterken man van Petronella Verhees.
Maken een testament.
Folio 161, 13-08-1783: Voor schepenen van Helmont, Jan Vogels man van Catharina Coolen. Maken
een testament.
Folio 161 verso, 20-08-1783: Voor schepenen van Helmont, Heer Franciscus van Moorsel oud 34 jaar
medicene doktor wonende alhier. Heer en mr. Hendrikus van Moorsel oud 26 jaar. En Goort van
Glabbeek oud 54 jaar, koopman en fabrikeur wonende alhier. Heer Diderik Huijgens dat zij op 04-081783 nademiddags zijn geweest op de klosbaan bij de huijs van de herberge Lambert van Mierlo op
de Steenweg alhier.
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Folio 162 verso, 20-08-1783: Voor schepenen van Helmont, Hendrik Feijen man van Johanna van den
Reek. Maken een testament.
Folio 163 verso, 30-08-1783: Willem van Asten, wonende te Aarle, als voogd van de kinderen van
wijlen Hendrik Willems van Asten en Petronella van de Horst. Verhuurt aan Maria van der Horst,
weduwe van Johannes Berkers, een huijsinge, landerije, groes en weijland, in De Haag gelegen.
Folio 165, 09-09-1783: Voor schepenen te Helmont, Cornelis Janse Verhagen weduwnaar van
Jenneke van Doormalen wonende te St. Oederode. Een vijfde part van een huijs te St. Oederode
gelegen in bos Varenhout.
Folio 166, 09-09-1783: Voor schepenen te Helmont, Jan Cornelis Verhagen wonende te St.
Oedenrode. Verhuurt aan Heer Elardus Albertus Rovers secretaris van Beek en Donk, Lieshout en
Nederwetten. Een huijs te St. Oederoden gelegen.
Folio 166 verso, 12-09-1783: Hendrikus en Jacobus van Crooij verhuren aan Michiel Claas Berkers
een huijs, schop en hof in de Groenstraat gelegen.
Folio 167 verso, 20-09-1783: Voor schepenen te Helmont, Niclaas van Schaijk vorster. Dat de
goederen van den Heer Diderik Huijgens op 03-08-1783 te verkopen een partij granen bestaande in
boekwijt, haver en spelt en een partij klot gelegen in het moerveldt de Lauwert.
Folio 169 verso, 23-10-1783: Voor schepenen te Helmont, Anna Maria Coolen weduwe van Anthonij
van Deursen wonende te Bakel. Verkopen aan Heer G: P: Diest Heere van Melissant als man van
Juliana Philippina geboren baronesse van Leefdaal. Paard en beesten.
Folio 170 verso, 28-10-1783: Voor schepenen te Helmont, op den 12-07-1783 dat Jacobus Berkers bij
zich had drie mans personen. Met het visnet in de rivier de Aa tegen een een beemt genaamd het
Koeij eeusel of Broekske.
Folio 171 verso, 28-10-1783: Voor schepenen te Helmont, Jan van der Stijlen oud ontrent 80 jaar. En
Willem van Waerdenburg oud ontrent 72 jaar beide wonende alhier.
Folio 172 verso, 28-10-1783: Voor schepenen te Helmont, Dirk van Helmont oud ontrent 46 jaar en
Hendrikus Clumpers oud ontrent 31 jaar, soldaat onder het regiment van Hardenbroek. Vissen bij het
huijs van Jacobus de Berker te Rixtel.
Folio 173 verso, 28-10-1783: Voor schepenen van Helmont, Heer Franciscus Gullie oud ontrent 35
jaar medecine doctor wonende alhier. Andries van Geffen oud ontrent 49 jaar. Hebben verscheide
jaren permissie van de Heer J: B: Jadoulle om te vissen op de rivier de Aa beneden den watermolen
alhier tot aan sekere Hooge vonder genaamd de Groote brug gelegen ontrent de huijsinge van
Jacobus Berkers te Rixtel.
Folio 174 verso, 29-10-1783: Voor schepenen van Helmont, Jan Jochem van Gerwen oud ontrent 40
jaar, Willem Kuijpers oud ontrent 40 jaar, Willem van Luijken oud ontrent 36 jaar. alle wonende te
Aerle Rixtel. De dorpen van Aerle Rixtel en Beek en Donk lopende een rivier genaamd werdende de
Heuvelse of Broek Aa. Beginnende de aan sluijsje in den Berkendijk agter het Gulden huijs van Rixtel.
Folio 175 verso, 12-11-1783: Voor schepenen van Helmont, Peter van den Reek, Maria van den
Reek, Anthonij van de Laer man van Helena van den Reek. Andries Bisschoppen man van Berbera
van den Reek. Jan van Mierlo man van Jacoba van den Reek. Mede voor hun broeder Gerardus van
den Reek wonende te Seven Eijken in Vlaanderen. Mede voor haar halve nog minderjarige zuster
Jennemaria van den Reek wonende alhier. De de kinderen van Francis van den Reek uit zijn eerste
huwelijk Jennemaria Verdussen en laatst aan sijn tweede huwelijk bij wijlen Maria vanTillard.
Folio 176 verso, 13-11-1783: Inventaris van Francis van den Reek, laatst weduwnaar van Maria van
Tillaart, waaronder. 3 kopere handketels, 1 kopere vuurpan, 2 kopere kandelaars, 2 kopere tabaks
confooren, 4 koperen oude klijne schaaltjes, 1 kopere room keteltje, 1 kopere teeketel, 2 tinne
bierkannen, 1 tinne waterpot, 1 tinne mostertpot, 1 tinne inktkoker, 5 tinne schootels, 1 tinne beeker, 1
tinne trekpot, 4 tinne borden, 7 tinne leepels, 1 tinne soepleepel, 1 tinne soutvat, 1 aarde potje met 1
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tinne deksel, 1 ijsere rooster, 1 ijsere hangijser, 1 ijsere struijfpan, 1 ijsere vuurijser, 1 ijsere tang, 1
ijsere oude schup, 1 klodbijl, 1 ijsere keteltje, 1 ijsere suijker tang, 1 ijsere ketting, 1 ijsere hamer, 1
ijsere trektangh, 1 blecke lamp, 2 oude weeflampen, 6 galije schootels, 3 galije borden, enig gebrooke
aardewerk, 8 galije teekopjes en schoteltjes, eenig groff aardenwerk, 1 boterpot, 1 roompotje, 1 tafel,
8 stoelen, 2 weefgetouwen, 1 spoel getouw, 1 kroonstok, 1 partij oude weefroede, borstels tempels en
oude weefgereedschap, 4 schilderijtjes, 3 schootel recken, 2 kasten, 1 oude kist, eenige oude
kammen en rommelerij, 1 partij scheerklossen, 2 oude goud gewigten, 1 glase teebus, 1 oud teerekje,
1 spinne jager, 1 kleerborsel, 1 mandje, 1 leer, 1 soutdoos, eenige flessen, 1 blauwe vriese rok, 1
blauwe lakense rok, kamersool en broek, 1 trijpe broek, 1 manshoed, 1 oude vriese rok, 9
manshemden, 1 paarschoen, 2 stropdassen, 5 slaaplakens, 1 tafellaken, 2 handdoeken, 4 kusse
sloopen, 1 schoorsteen kleed, 2 paar gordijnen en rabatten, 1 paar glasgordijntjes, 2 bedden, 2
hooftpeuluwe en 2 kussens, 4 deckens en 1 lepelrek.
Folio 178 verso, 19-11-1783: Voor schepenen van Helmont, Peeter Matthijsse van der Vorst wonende
alhier. Maakt zijn testament. Met zijn neef Lambert van Mierlo voor de helft en zijn nicht Maria
Catharina van Mierlo gehuwd met Adriaan van Brussel voor de andere helft.
Folio 179, 26-11-1783: Wij Frederik Hollein en Frederik Bartels schepenen van Helmont. En Gerardus
van Hogerlinden precident schepenen en waarnemend drossaard. Hebben zich vervoegt naar het
huijs Niclaas van Schaijk daar was het dode lichaam van Niclaas van Schaijk.
Folio 179 verso, 28-11-1783: Voor schepenen van Helmont, Adriaan Berkers, Gerrit Berkers, Jacobus
Berkers en Jan van Gerwen man van Catharina Berkers, de drie eerste wonende alhier en de laatste
te Aerlen Rixtel. De kinderen van wijlen Johannis Berkers uit zijn eerste huwelijk met Maria Sloots. 1
lot krijgt Adriaan Berkers een half huijs gelegen op het Bijsterveld aan de licentienpaal. 2 lot gaat naar
Gerrit Berkers de helft van een huijs gelegen op het Bijsterveld aan de licentie paal. 3 lot krijgt
Jacobus Berkers, de helft van een huijs gelegen in de Hurk. 4 lot krijgt Jan van Gerwen de helft van
een huijs gelegen in de Hurk.
Folio 184 verso, 29-11-1783: Voor schepenen van Helmont, Gerrit Janse Berkers, bekend schuldig
zijn aan zijn broeder Jacobus Janse Berkers. Een somme van 300 gl.
Folio 185 verso, 16-12-1783: Voor schepenen van Helmont Gerard Doense wonende te Bakel.
Verhuurd aan Jan Martens wonende alhier, een huijs gelegen op het Hoogeijnd.
Folio 187, 07-01-1784: Voor schepenen van Helmont, Jan de Lorge man van Johanna Helena van
Brussel. Maken een testament.
Folio 188 verso, 14-01-1784: Voor schepenen van Helmont, Jan Feijten en Catharina Feijten broeder
en zuster. Wonende alhier maken een testament.
Folio 189, 20-01-1784: Voor schepenen van Helmont, Catharina van den Broek bekend schuldig te
zijn aan Anthonij van der Elsen. Een somme van 575 gl.
Folio 190 verso, 03-02-1784: Voor schepenen van Helmont, Johan Godlieb Wecke tuijnman van den
Heer van Helmont.
Folio 191, 07-02-1784: Inventaris van de goederen van Peeter Meeusse weduwnaar van Francijna
Koppens. Een huijs gelegen in de Veestraat.
Folio 193, 07-02-1784: Voor schepenen van Helmont, Peeter Meeusse wonende alhier.
Folio 193 verso, 17-02-1784: Voor schepenen van Helmont Hendrikus van Crooij wonende alhier.
verklaard nooit enig vleeselijk condersatie met Petronella dochter van Peeter Loomans gehouden
heeft.
Folio 194, 09-01-1784: Voor schepenen van Helmont, mitgaders Jan Carel Kusters nieuwe vorster.
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Folio 196 verso, 08-04-1784: Voor schepenen van Helmont met Pieter Noijen mr. timmerman alhier.
Zijn gegaan naar laan of dreef strekkende van de kluijs na de lange dreef. Daar is een denne of
mastboom is gekapt.
Folio 197 verso, 13-04-1784: Jan, Hendrik en Johanna van Trigt, Leendert Martens, man van Maria
van Trigt, de erfgenamen van wijlen Cornelis van Trigt en Hendrina Hendriks. 1 lot krijgt Jan van Trigt,
een huijs, hof en drieske in de Groenstraat, groot 31R., als last een cijns van 10 st. 2 lot krijgt Hendrik
van Trigt. 3 lot gaat naar Johanna van Trigt. 4 lot krijgt Leendert Martens een huijs en hoff gelegen opt
Hoogeijnd, EZ. Goort Clumpers, AZ. Gerrit van Craeij.
Folio 199, 15-04-1784: Voor schepenen van Helmont, Jan Willem Sanders, wonende alhier. Francis
Versterren man van Helena Sanders, wonende te Oosterbeers. Maken een deling van de goederen
van hun oom Jacobus Sanders. 1 lot krijgt Jan Willem Sanders een huijs gelegen in het Biesestraatje.
Item een brouwerij gelegen in de Veestraat. 2 lot gaat naar Francis Versterre.
Folio 200 verso, 17-04-1784: Voor schepenen van Helmont, Heer Carel Frederik Wesselman Heer
van Helmont. Maakt machtig de Heer Matthijs Hendrik van Son Hendriks zoon.
Folio 201 verso, 22-04-1784: Voor schepenen van Helmont, Diderik Huijgens.
Folio 202, 24-04-1784: Voor schepenen van Helmont, weduwe van Evert Eijnhouts, Christiaan
Eijnhouts. Michiel Sanders en Marcelus Sanders slagters en vleesverkopers. Mitsgaders Allegonda
Verveers, Wouter Everts en Joseph Sanders en Elias Benedikt mede slagters.
Folio 203, 03-05-1784: Voor schepenen van Helmont, Francis Gruijters oud ontrent 55 jaar. Jan van
Moosdijk oud ontrent 44 jaar, Francis Canters oud ontrent 42 jaar en Jacobus de Ruijter oud ontrent
26 jaar alle wonende te Aerle Rixtel. Heer Anthonij Balthasar Gualtheri Heer van Gulden Huijs van
Rixtel. Er is gevist op de Aa.
Folio 204,11-05-1784: Voor schepenen van Helmont, Francis Versterren man van Helena Sanders.
Jan Willem Sanders, Johanna Feijten weduwe van Jan Paulus van Lieshout. En Maria Helena
Versterren, maken een deling. 1 lot krijgt Francis Versterre. 2 lot gaat naar Jan Willem Sanders. 3 lot
krijgt Johanna Feijten. 4 lot gaat naar Maria Helena Versterren een huijs gelegen in het Biesestraatje.
3993. Folio 205 verso, 24-05-1784: Voor schepenen van Helmont, Jan Mansveldt oud ontrent 30 jaar.
Joseph Bombaij oud ontrent 35 jaar. wonende alhier de welken geregtelijk tot het geeve van
getuijgenis der waarheijd (zoo verclaaren) gee. tee. sijnde, ter hequisitie van den Hoog Edele
gebooren Heer Carel Frederik Wesselman Heere deser voors. stad en heerlijkheijd, voor de opregte
waarheijt verclaren waar en waaragtig te weesen dat sij deponenten op zaterdag zijnde geweest den
twee en twintigste meij deses jaars 1700 vier en tagtentig op ordre van den Heere requrant met een
waar off zegen vissende op de rivier de Aa, gaande door het water van voorn rivier het voors. visnet
trekkende, begonnen hebbende aan de Hooge brug gelegen niet verre van de plaats daar eertijds het
‘t huijs en klooster Binderen gestaan heeft, dat sij deponenten alsoo voors. rivier tegens het
Bindersbroek jurisdictie deeser stad, aldaar in presentie en bijweesen van den Heer requrant, Johan
Valentijn Wegner en Jan Steevens Heere requrants jager en opasser, staande den Heere requrant
met voorn. persoonen op de kant der voors. riviere in t’ voorn. Bijndersbroek, als toen bij hun des
namiddags ontrent ten zeeven uuren aan de overzeijde van de rivier de Aa op den Overbrug is
gekomen zeekeren persoon genaamt Schimmelpenningh wonende als kostganger bij den drossaard
van Stiphout en schepenen van Aerle Rixtel Johan van Ommeren, bij sig hebbende zes persoonen,
den eene gewapent zijnde met een schaapherders schup, en de overige alle met zeer dikke stokken
en knuppels, welke persoonen de deponenten uijterlijk toescheenen, alle zeer gemeene slegte en
armen menschen te weesen als hebbende nauwelijks kleeren aan haar lijff, dat zij deponenten als
doen gehoord hebbende dat gemelden Schinmmelpenningh aan den Heere requrant heeft gesegd in
substantie,, wid gehier uijt scheijden met visschen anders moet gij het net afgeeven, en dat daar op
door den Heere requrant is geandwoord,, in welke qualiteijt komt gij mij hier sulks afvraagen hebt gij
een qualificatie van den rentmeester der domeijnen of uijt wiens ordre komt gij hier, en dat daar op
doorden selve Schimmelpenningh als ook door sijne voors. bij sig hebbende persoonen is gesegd,,
als inwoonders van Aerle waar op door de Heer requrant weer geandwoord zijt maar een kostganger,
en ingeseten hebben geen regt om mijn het net af te nemen ik staa hier op mijne eijge jurisdictie, en
dat is mijn viswater, vrinde gij komt hier met stokken en knuppels als off gij houden wild slaan

11

Folio 207 verso, 25-05-1784: Voor schepenen van Helmont, Hendrik Dirk van Hogerlinden oud ontrent
51 jaar, posbode op Eijndhoven en wonende alhier. Adriaan Coppens oud ontrent 44 jaar landmeter
wonende te Aarle Rixtel. Bij de herberg van Adriaan van Mierlo, wonende op het Bijnderseijnd. Daar
waren in het voorkamertje Jan Anthonij Peters van der Vorst, Hendrikus Janse van Geldrop,
Hendrikus Peter van der Vorst en Peter Hendrikus van der Vorst alle wonende alhier. Er werden
scheldwoorden gebruikt als schelm, schurk, blixems kint.
Folio 210, 03-06-1784: Voor schepenen van Helmont, Heer Hendrik van Rijsingen advokaat wonende
te Eijndhoven. Franciscus Gulje medicine doctor alhier. En den eerwaarde Heer Sebastiaen van de
Kerkhof rooms pastoor te Mierlo. Een testament van wijlen den eerw. Jan Daemen op den 26-10-1618
voor notarisse te Luijk opgemaakt.
Folio 211, 08-06-1784: Voor schepenen van Helmont, Antonij Booaards oud ontrent 43 jaar. En
Paulus van Deursen oud ontrent 26 jaar. hebben gewerkt bij Heer van Helmont.
Folio 212, 17-06-1784: Voor schepenen van Helmont, Petronella Koks weduwe van Hendrik Claasse
van Stiphout. Maakt een testament en haar zoon Anthonij van Stiphout, en andere kinderen Niclaas
van Stiphout en Maria van Stiphout getrouwd met Wouter Roijackers.
Folio 213, 23-06-1784: Voor schepenen van Helmont, Gerardus Leemans oud ontrent 77 jaar
regerende schepenen. Willem van Waardenburg oud ontrent 73 jaar. Gerardus Leemans is hier
geboren en in de jaren 1730 tot 1731 is geweest capteijn van de St. Sebastiaan of handboog
schutterij.
Folio 215, 23-06-1784: Voor schepenen van Helmont, Francis van Luijk oud ontrent 43 jaar, geboren
alhier. Verklaart dat Francis van Luijk ontrent 10 of 11 jaar geleden de Catharina schutterij alhier
verhuijsende en uijtreekende uijt de huijsinge en herberg van Adriaan van Mierlo na de huijsinge en
herberge van Gerrit Bex meede als schutbroeder.
Folio 216, 25-06-1784: Voor schepenen van Helmont, Amandus van Moorsel oud ontrent 33 jaar
molenaar. Willem Verbaarschot oud ontrent 31 jaar. over de St. Sebastiaans of handboog schutterij.
Omtrent 13 a 14 jaar geleden na gewoonte met trom, vaandel, piek en deekens stokken uijtgetrokken
uijt de huijsinge en herberg genaamd het Witpaart bewoond door Goort van Brussel.
Folio 217 verso, 26-06-1784: Voor schepenen van Helmont, Pieter de Leeuw dat hij op den 17-011784 gehoord dat St. Sebastiaan of handboog schutterij van herberg zoude veranderen. Van de
huijsinge en herberge van Jacobus Verhoijsen nade huijsinge of herberge van Adriaan van Mierlo.
Folio 219 verso, 01-07-1784: Voor schepenen van Helmont, Bernardus Daniels oud ontrent 57 jaar.
En Petrus Verhoijsen oud ontrent 26 jaar beide wonende alhier. Dat gemelde Bernardus Daniels van
het ontrent het jaar 1757 tot 1781 de tamboer was. En Peter Verhoijsen als koning en schutsbroeder.
Folio 220, 09-07-1784: Voor schepenen van Helmont, Heer Elerdus Albertus Rovers secretaris van
Beek en Donk, Lieshout en Nederwetten. Treed op voor de minderjarge kinderen van Johan Godaart
Biertempel.
Folio 221 verso, 14-07-1784: Voor schepenen van Helmont, Gerrit de Loijer verkoopt aan Pieter van
Moorsel land gelegen in de Middelclamp.
Folio 222, 23-07-1784: Voor schepenen van Helmont, Heer Johannis Theodorus van de Grotenacker
medecine doctor wonende alhier. Treed op voor de weduwe L: Pool wonende te Meegen.
Folio 223, 10-08-1784: Voor schepenen van Helmont, Heer Johannis Andries van den Grotenacker
medicine doctor wonende alhier. Treed op voor Johannis van Gemert wonende te Meegen.
Folio 224, 14-08-1784: Inventaris van Willemijn Jan Schepers, weduwe van Dirk van Moorsel. Met o.a.
1 bed en hooft peuluw, 1 paar lakens en 1 drobbeldeeken, 1 brood schaap, 4 stoelen, 1 hangijser,
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1 koekpan, 1 vuurijser, 1 tang, 1 spinnewiel, 1 rek met 4 aarde schotels, 1 kopere teeketel, 1 kopere
koffij keetel, 1 kopere keetel, 1 kopere roomstoop, 1 kopere koekeetel, 1 ijsere keetel, 1 ijsere lamp en
4 tinne leepels.
Folio 225 verso, 26-08-1784: Voor schepenen van Helmont, Jan Willem Sanders wonende alhier.
Verhuurt aan Heer Adriaan de Leeuw schepen, een huijs gelegen op de Markt.
Folio 226 verso, 28-08-1784: Inventaris van de goederen Dielis van Luijk weduwnaar van Anna
Catharina van Hamont.
Folio 227 verso, 25-09-1784: Inventaris van de goederen van Peeter van den Horst weduwnaar van
Helena van den Eventuijn.
Folio 228 verso, 23-10-1784: Voor schepenen van Helmont, Augustinus de Baer en Maria Manders
weduwe van Dirk van Osch. Met de overleden zoon Jacobus de Baer.
Folio 229, 29-10-1784: Voor schepenen van Helmont, Wilbert Welten, Ida Welten en Johanna Maria
Welten. Maken een deling van de hen ouders Jochem Welten en Johanna Berkers. Het 1 lot Wilbert
Welten. 2 lot gaat naar Ida Welten een half huijs gelegen op Beijstervelt. 3 lot krijgt Johanna Maria
Welten een half huijs gegen op het Beijstervelt.
Folio 232, 04-11-1784: Voor schepenen van Helmont, Michiel Peter Berkers verklaard op den 29-091784 verkocht te hebben aan Jacobus van Crooij. Een perceel land genaamd den Gemertse acker.
Folio 232 verso, 15-11-1784: Voor schepenen van Helmont, Heer Johannis Anthonus Kuijpers
wonende te Aerle.
Folio 233 verso, 22-01-1785: Inventaris van de goederen van Willem van Moorsel, weduwnaar van
Catharina van der Steene, met 2 kinderen, een huijs en hoff in de Heijstraat. Met o.a.: 1 hooge kar met
beslage raden, 1 eegd, 1 leege kar, 1 kruijwagen, 1 draagvat, 1 kopere seij, 1 ploeg, 1 kopere pintje, 2
kopere roompanne, 1 eegd, 1 peperbus, 1 teebus, 10 tinne lepels, 1 boterstand, 1 lepelhuijs, 1 vloot
en kapmes, 1 melktob, 1 eijsere ketel, 1 kopere ketel, 1 moespot, 1 koekpan, 1 steene boterpot, 1
kopere keetel, 4 stoelen, 2 hanglampen, 1 tang, 1 hangijser, 1 hangschaap, 1 kist, 1 waag, 1
soutdoos, 1 tafel, 1 vleesrek, 1 paptang, 1 strijkijser en 2 bouten, 2 emmers, 1 roompot, 1 waskuijp, 2
spinnewielen, 1 haspel, 2 tonne, 2 seven, 1 linde huijff, 2 servetten, 1 tafelaken, 2 gordijnen, 9
slaaplakens, 2 wolle dekens, 4 linde dekens, 2 veere hoofdpeuluwen, 2 koperen handkeetels, 2 veere
kussens, 1 schup, 2 tee ketels, 1 schoep, 1 riek, 1 koebakken, 1 wan, 1 snijbak en mes, 2 koren
sacken, 1 tinne trekpot, 1 ijsere gordijn roede, 1 sligtmes, 1 etensschaap, 1 bijl, 1 ax, 1 boomketting, 1
haarhamer en kruijn, 1 korensigt en haak, 1 seijsie, 1 kist, 1 wan, 1 mesthaak, 2 turfspaeijen, 1 ijsere
haal en lankhaal, 1 hoffspae, 2 hooijgavels, 2 ijsere paerde helgsters, 1 haam, 1 sadel, 1 kopere
koekeetel, 2 linde bedde, 1 halve kop en 2 maetjes.
Folio 234 verso, 22-01-1785: Inventaris van de goederen van Willem Kuijpers weduwnaar van
Petronella Verberne. De goederen zijn onder Stiphout gelegen alleen land.
Folio 237 verso, 22-02-1785: Voor schepenen van Helmont, Heer Johannis Antonus Kuijpers
stadhouder van Heer Daniel Cornelis Wesselman drossard alhier.
Folio 238, 21-02-1785: Voor schepenen van Helmont, Heer Johannis Antonus Kuijpers stadhouder
van Heer Daniel Cornelis Wesselman drossard alhier.Dat op 19-02-1785 de schutterij of gilde
broeders van St. Catharina alhier met slaande trom en vliegende of swaaijnde vaandel. Onder het
toezien van vele aanschouwers was verhuijsende en uijtrekkende uijt de herberg van Goort van
Brussel genaamd het Witpaard na de herberg van Lambert van Mierlo genaamd de Roskam.
Folio 238 verso, 16-03-1785: Voor schepenen van Helmont, Christiaan Eijnhouts, Michiel Sanders en
Marcelus Sanders vor hun zelve en mede voor de weduwe van Evert Eijnhouts, slagters en
vleesverkopers. Mitgaders Johannis Leonard Sauren, Wouter Everts, Joseph Sanders en Elias
Benedikt mede slagters.
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Folio 239 verso, 08-04-1785: Voor schepenen van Helmont, Jan Carel Kusters vorster alhier. Om te
verhalen bij Diderik Huijgens de somme van 76 gl.
Folio 240, 08-04-1785: Voor schepenen van Helmont, Jan Carel Kusters vorster alhier. Jan Willem
van Nouwhuijs collecteur van de verpondingen van 1783 en 1785. Neemt in beslag de goederen van
weduwe Adriaan Janse van Croij.
Folio 240 verso, 08-04-1785: Voor schepenen van Helmont, Jan Carel Kusters vorster alhier. Jan
Willem van Nouwhuijs collecteur van de verpondingen van 1783 en 1785. Neemt in beslag de
goederen van Hendrikus en Jacobus van Crooij.
Folio 241, 08-04-1785: Voor schepenen van Helmont, Jan Carel Kusters vorster alhier. Jan Willem
van Nouwhuijs collecteur van de verpondingen van 1783 en 1785. Neemt in beslag de goederen van
Jacobus van Crooij.
Folio 241 verso, 23-04-1785: Voor schepenen van Helmont, Michiel Berkers, Anneke Berkers en
Hendrik Vlemmings man van Josijna Berkers. De kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Berkers,
gewoonde en overleden alhier.
Folio 242, 23-04-1785: Voor schepenen van Helmont, Hendrik de Veth wonende te Deurne. Bekend
schuldig te zijn aan Heer Hendrik van Rijsingen advokaat wonende te Eijnhoven.
Folio 243, 29-04-1785: Voor schepenen van Helmont, Hendrik Peeter Scheepers laatst weduwnaar
van Maria Peter Willem Martens wonende op Boerdonk onder Erp. De helft van een huijs gelegen te
Aerle.
Folio 243 verso, 02-05-1785: Voor schepenen van Helmont, mitgaders Pieter de Leeuw secretaris
alhier. Johannes van Sambeek meester broodbakker en winkelier.
Folio 244 verso, 09-05-1785: Voor schepenen van Helmont, Dorothea van Meeuwe meerderjarige
dochter wonende te Sevenbergen. Aalbert Bots wonende te Westerhoven.
Folio 245 verso, 20-06-1785: Voor schepenen van Helmont, een stuk land gelegen in de Santstraat.
Folio 246, 27-06-1785: Voor schepenen van Helmont, mitgaders Pieter de Leeuw, zijn naar het huijs
gegaan van Arnoldus Sluijers gelegen in de Veestraat. Dat de ramen stuk waren.
Folio 246 verso, 06-07-1785: Voor schepenen van Helmont, gaan naar het huijs van Arnoldus Sluijers,
gelegen in het Veestraat.
Folio 247, 08-07-1785: Voor schepenen van Helmont, staan voor het huijs Pieter de Leeuw, gelegen
op de Markt.
Folio 247 verso, 09-07-1785: Voor schepenen van Helmont, met Leendert van Mierlo timmerman en
Dirk Bex verver en glasenmaker zijn naar het huijs van Arnoldus Sluijers gegaan in de Veestraat
gelegen.
Folio 248, 09-07-1785: Voor schepenen van Helmont, met Lambertus van Mierlo, mr. timmerman. En
Francis van de Waterlaat mr. verver en glasenmaker. Gaan naar het huijs van Gerardus van
Hogerlinden staande op de Markt.
Folio 248 verso, 11-07-1785: Voor schepenen van Helmont, zijn naar het huijs van Jan Willem
Sanders, bierbrouwer alhier in het Biesestraatje.
Folio 249, 15-07-1785: Voor schepenen van Helmont, Johannis Stevens oud circa 26 jaar. En
Chrisophorus Hautenbuch oud circa 28 jaar. Beijde jagers van den Heer van Helmont.
Folio 252 verso, 26-06-1785: Voor schepenen van Helmont, Quirinus Diddens man van Geertrui van
den Quinten en Bernardus Croxs man van Catharina Guinte. Een testament van wijlen Hendrik
Quinen gewoond en overleden alhier.
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Folio 255, 04-08-1785: Voor schepenen van Helmont, begeven zich naar het huijs Wilhelmus Aarts,
gelegen op de Steenweg.
Folio 255 verso, 05-08-1785: Voor schepenen van Helmont, Catharina van den Broek. Jegens Jan
Meeussen, Hendrikus Meeussen en Peter Meeussen wonende alhier. Johannis Swijnsbergen,
Adriaan Swijnsbergen en Annamaria Swijnsbergen, wonende te Gemert. Hendrikus en Peeter
Meeussen wonende te Nederwetten. Hendrikus Teunissen man van Catharina Meeussen en Judocus
Jansen man van Elisabet Meeussen, wonende te Weert. Matthijs Meeussen, Johannis, Johanna en
Helena Meeussen alle wonende te Venrooij. Jan Peeter Meeussen wonende te Oorschot. Peeter
Meeussen wonende te Kuijk. Johannis Albertus Meeussen, Nicolaas Martijn man van Johanna
Meeussen, beide wonende te Breda. Adriaan Haring man van Maria Meeussen wonende in S’ Haage.
De ergenamen van wijlen Dirk Meeussen gewoond en overleden alhier.
Folio 256 verso, 09-08-1785: Voor schepenen te Helmont, Christoph Rautenbusch oud ontrent 28 jaar
en Johannis Steevens oud ontrent 26 jaar beide jagers van Heere deeser stad en heerlijkheijt
woonende alhier dewelken(tot het geeven van geruijgenis der waarheijdt) zoo verklaren) behoorlijk
geciteert sijnde ) ter requisitie van de Wel Edele Gebooren Heer Carel Frederik Wesselman Heere
deeserr stad en heerlijkheijt voors.voor de zuijvere opregte waarheijd verclaren waar en waaragtig te
wesen
Dat sij deponente in de laaten avond of nagt tussen den 25 en 26 meij 1785, zig in het veld na de kant
van Bijnderen bevinden om op de stroopers en spolieerders van des Heere requrantes jagt en
visschrije alhier te passen uijt eenige toeberrijdselen en beweeginge welke zij opmerkte vermoede dat
er in de rivier de Aa onder de jurisdictie deeser stad en heerlijkheijd, dien nagt soude worden gevist,
dat sij deponenten daar op te zaamen zijn gegaan in de Weert alhier en sig aldaar agter eenige daar
staande struijken digt bij de voors. rivier de Aa hebben verschoolen om te sien of en door wie er soude
werden gevist, dat sij deponent na ontrent twee uuren aldaar te hebben vertoefd in de voors. nagt
ontrent ten een uur op den kant der voors. rivier hebben gesien een manspersoon, bij sig hebbende
een vrouwpersoon) welke beijde zij deponentie als toen vermits de donkerheijd niet konde kennen,
dog wel vermoede dat het was eenen zekeren Diderik Huijgens, zig zeedert eenige tijd alhier op
Bijnderen onthouden hebben de en zijn meijd Geertruij E: de Fost) langst gemelde rivier langsaam van
de watermolen nederwaarts komende, hoorende te gelijk een beweeginge in het water van gemelde
rivier, waar uijt hun deponenten toescheen, dat er aldaar in de rivier weird gevist, dat sij deponenten
direct daar na toe loopende en bij deselve persoon gekoomen weesende hebben gesien, dat twee
manspersoonen in de voors. rivier beesig waaren met een net) zijnde een waeij off seegen) te
visschen, dat den eerste deponenten alstoen zeer discreet en bescheiden aan de vissende
persoonen) welke sij deponenten niet kende dog daar na gehoort hebbende dat sijn geweest, Jacob
Peeter van Helmont en Arnoldus van Helmont beijde woonende alhier) heeft gevraagd wie heeft uw
permissie gegeven om hier te visschen, waar op het mans persoonwelke sij deponenten eerst op den
kant de voor melden rivier gesien hadde en nu duijdelijk konde onderkennende, dat het was den
voors. Diderik Huijgens antwoorde ik visch geduurig daags als ik wil, en visch nu snagts om een zootje
paling te vangen. En verclaar den eerste deponent Christoph Rautenbusch afsonderlijk, dat hij op
voorsz. geantwoorde door voorn. Diderik Huijgens tegens denselven heeft gesegd in substantie dat is
niet mooij voor een ordentelijk man dat gij snagts vist, dat doen honsfotter, schelmen en spitsboeven,
indien gij regt hebt om te vissen waarom vist gij niet overdag. Grijpende hij deponent daar op het net
vast, vragende het selve de vissers off seggen de tegens hun Wij hebben ordre van den Heere om al
die hier vissen het net aff te neemen. dat daar op de voors. twee vissers het net hebben losgelaten en
dat hij deponent het selve als toen uijt de gemelde rivier op de kant heeft getrocken, dat daar op den
voors. Diderik Huijgens met den deegen in de regterhand, na hem deponent, bij het voors. net
staande is toegekomen, waar op het voors. hen Huijgens versellende vrouwpersoon, zijnde sijne
voors. meijd, na voors. Huijgens onder een ijsselijk geschreeuw is komen loopen grijpende den
deegen vast, en tragten de zoo het hem deponent toescheen Huijgens dien te willen ontweldigen, dan
door Huijgens met geweld te rug, en van hem afgestooten, wordende, is het selve vrouws persoon
van daar weggeloopen, hebbende hij deponent het selve daar na als toen niet weer gesien, dat den
gemelde Diderik Huijgens met de deegen als voor in de regterhand, zig daar na weeder na hem
deponent en den tweede deponent in deese, heeft gewend, onder veele andere praatjens (welke hij
deponent niet alle heeft kunnen verstaan, off nu niet meer weet ) tegens hem eerste en den tweede
deponent seggende in substantie, Mijn vissers sullen het net wel na het casteel brengen en ik wel ook
selfs meede gaan. dat hij eerste deponent daar op teegens gemelde Huijgens zijden gij hebt op ’t
casteel niets te doen mijn Heer slaapt, en dat daar op door voors. Huijgens wierd geantwoord, dan
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moet hij er uijt en waar op door hem eerste deponent wierd gesegt, maakt soo veel praats niet, wij
sullen het net selfs na het casteel brengen en indien gij regt hebt zult gij het net wel wederom krijgen,
dat den meergemelde Diderik Huijgens als toen seer verwoord en kwaadaardig, sterker en korter na
hem eerste en den tweede deponent is toegekomen, met zijn deegen zoo als voormeld in de regter
hand, zeggende ik geeff het net niet aff, al moet ik sterven, ik ben maar een dood schuldig, zeggende
als toen aan de voors. vissers, dat het net maar weer aan en vist maar weer voord, dat ook als toen
eene der voors.vissers het net willende aan pakken, hij deponent als toen teegens den selven heeft
gesegd, gij sult er afblijven dat den gesegden Diderik Huijgens daar op verwoeder en kwaad aartigen
naden en digter met den deegen in de hand als voors. op den deponent, niet tegen staande hij
deponent telkens en herhaalde reijsen tegens den selve hadde gesegd, gij moet te rug blijven, is aan
en toekoomen, zodanig dat hij deponent vermits de donkerheijd van den nagt en vermeenende den
blanken deegen te sien, sig niet durvende bloot stellen om gestooken te worden, met sijn snaphaan
op den deegen van voorn. Huijgens heeft geslaagen, dat er vuur uijt kwam, dat den meergesegde
Diderik Huijgens zig daar op van den deponent na den tweede deponent in deesen, met den deegen
soo als voors. in de hand, heeft gewend, steekende verscheijde reijsen na den tweede deponent
drijvende denselven wel ontrent hondert treeden (zoo vermeent) agter waardste rug kunnende hij
deponent vermits de donker heijd als toen wijders niet meer zien wat er voorviel, dan heeft eijndelijk
een schoot gehoord, dat den voorn. Diderik Huijgens daar na, alleron verwagts op hem deponent van
agteren met den deegen in de hand, zoo als de deponent om sag, heeft gesien, is toegekomen, dat hij
deponent als toen willende gaan loopen dog met zijn eene voet in een grebbel off kuijl treedende, is
gevallen, als wanneer, hem door Huijgens terwijl hij deponent ter aarde lag, een steek met den
deegen van agtere in het dik van de linker bil is toegebragt geworden, dat alstoen eene van de voors.
vissers de snaphaan van hem deponent welke hij door het voors. vallen en de pijn van de steek, had
laten vallen heeft opgenoomen, dat hij deponent als toen is gevlugd en heeft hooren roepen schietse
maar doodt en kort daarop heeft hooren schieten en de hagel langs sij lijf heeft hooren fluijten. Den
tweede deponent Johannis Steevens, verclaard meede afsonderlijk gehoord te hebben dat door den
eertste deponent op het hier booven gemelde geantwoorde door voorn. Diderik Huijgens namelijk: Ik
visch geduurig daags als ik wil en visch nu snagts oom een zootje paaling te vangen, in substantie
aan gemelde Diderik Huijgens is gesegd dat is niet mooij voor een orden te lijk man dat gij snagts vist
in dien gij regt hebt om te vissen, waarom vist gij dan niet overdag. Dat hij deponent daar op teegens
den eerste deponent in deesen heeft gesegd, trek het net maar uijt het water, dat hij deponent als
toen heeft gesien en gehoord, dat den eerste deponent het net heeft vast gegreepen en het selve de
vissers heeft afgevraagd zeggen de teegens hun wij hebben ordere van den Heer om al dier hier
vissen het net aff te nemen, dat daar op de twee vissers het net hebben losgelaaten en dat den eerste
deponent het selve uijt de gemelde rivier op de kant heeft getrocken, dat daar op den gemelde Diderik
Huijgens met den blanken en blooten deegen in de regter hand van den eerste deponent bij het voors.
net staande is toegekomen, zijnde het voors. gemelde Huijgens versellende vrouwspersoon het welke
zijne voorn. meijd was, van daar weg geloopen, zonder dat hij deponent deselve aldaar daarna weder
heeft gesien, dat den voorn. Huijgens als toen teegens hem deponent niet alle heeft kunnen verstaan
off nu niet meer weet ( heeft gesegd en substatie mijn visschers zullen het net wel na het casteel
brengen ik wil ook selfs meede gaan, dat de eerste deponent daar op tegens, gemelde Huijgens
zeijde gij hebt op het casteel niets te doen mijn Heer slaapt en dat daarop door voors. Huijgens
geantwoord wierd dan moet hij er uijt waarop door den eerste deponent wierd gesegt in substantie,
maakt zoo veel praats niet wij sullen het net selfs na het casteel brengen, dat den meergenoemde
Diderik Huijgens als toen zeer verwoed en kwaadaardig sterken en kotter na hem tweede deponent
en den eerste deponent in deesen is toegekomen met sijn blanke deegen zoo als voors. in de regter
hand zeggende ik geef het net niet aff al moet ik sterven ik ben maar eene dood schuldig zeggende
hij als toen aan de voors. vissers pak het net maar weer aan en vist maar voort, dat ook als toen eene
den voors. vissers het net willende aanpakken, den eerste deponent als toen teegens den selve heeft
gesegd gij sult er afblijven dat den deponent als toen heeft gesienen gehoord, dat den gemelde
Diderik Huijgens daar op verweerder en kwaadaartiger nader en digter met den blooten deegen soo
als voor op den eerste deponent is toegekomen, niettenstaande hij tweede en eerste deponent
telkens en herhaalde reijsen tegens denselven hadde gesegd, gij moet te rug blijven, dat gemelde
Diderik Huijgens even daarna zig na hem deponent heeft gewend, met den blanken deegen in de
hand, diverse reijsen nan hem deponent (niettegen staande hijde deponent menig
vuldige reijse tegens hem Huijgens zeijde blijft te rug) met den deegen steekende, waarende den
deponent telkens de steeken met sijn snaphaan aff, drijvende des niettegen staande voormelden
Huijgens hem deponent verscheijde treeden agterwaarts te rug, dat den deponent, de steeken van
voorn. Huijgens met den deegen ) waar van er drie regt op sijn deponents borst wierden aan gelegd,
den welke hij deponent met agter waarse te rug te springen gelukkig lijk ontweek telkens met sijn
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snaphaan afweerende des desponent snaphaan is los gegaan als wanneer Huijgens dereet iis te rug
gekeert, dat gemelde Diderik Huijgens off eene van de voors. bij hem zijnde vissers den snaphaan
van den eerste deponent hebbende weeten te krijgen zonder dat hij tweede deponent egter heeft
gesien, op welke weijse sij die hadde gekregen hij tweede deponent heeft hooren roepen schietse
maar dood dat hij deponent en den eerste deponent vlugtende hebben hooren schieten, en den hagel
langs hun lijf hebben hooren fluijten.
En verclaaren de deponenten weijders gesamentlijk, dat sij geene de minste bedrijginge nog aan den
voorn. Diderik Huijgens nog aan sijne voors. vissers van deselve te sullen dood schieten ooijt off
immer veel min als toen hebben gedaan, verclaarende de deponent en alnog gesamentlijk, dat sij
nooijt geene ordre van den Heere requrant hebben gehad om eenige stroopers off spolieerders van
des Heere requrante jagt off visscherije alhier, welke zij jagende off vissende soude attrapleren dood
te schieten off op eeniger hande geweldadige off ongehoorde weijse te behandelenen dat sij
deponenten ook sulks nooijt off nimmer aan imand hebben gesegd off voorgegeeven.
laatstelijk verclaaren de deponenten daar zij voor den voors. 25 meij 1785, zoo afsonderlijk als te
saamen den voorn. Diderik Huijgens den eerste deponent een…..
Verscheijdenen reijsen met de hen gelroede,
In de rivier de Aa alhier hebben sien vissen dog dat den selven Diderik Huijgens stelkens wanneer hij
een van hun deponenten op hem sag aankomen is gaan loopen hebbende de deponenten en den
voormelden Diderik Huijgens voor den voors. vijff en twintigste meij 1785 nooijt met een net op de
rivier de Aa alhier sien visschen, niettegen staande zij deponenten dagelijks op de stroopers en
spolieerders van de visscherij van den Heere requrant, alhier hebben gepest en gevigeleerd.
Ijndigende de deponenten hier meede deesen hunne gegelde verclaringe hebbende na duijdelijke
voorleesinge daarbij gepersisteert, en voor reedenen van welweetenheijd gallequeert, dat hun alle het
geene voors. nog seer wel bekend, en in volle geheugen is en voorts als ende text, de waarheijd van
dien bekragtigt hebbende, met de woorden soo waarlijk helpen ons god almagtig, behoorlijk gedaan
en afgelegd, ter presentie en overstaan van Gerardus Leemans en Adriaan de Leeuw scheepenen
binnen Helmont voorn.op heeden den negende augustus 1700 vijff en tagtig.
Folio 261,12-08-1785: Voor schepenen te Helmont, Jan Mansvelds oud ontrent 31 jaar, en Antonij
Boogaerts oud ontrent 44 jaar. Beide oppassers van de jagt en visserij van Heer van Helmont.
Folio 262, 13-08-1785: Voor schepenen te Helmont, Niclaas van Brussel verklaard schuldig te zijn aan
Heer Pieter de Leeuw een somme 600 gl.
Folio 262 verso,19-08-1785: Voor schepenen te Helmont, Jan Willem Sanders oud ontrent 48 jaar.
Arnoldus Sluijers is gegaan naar het huijs en herberg van Jan Feijten op het Bijnderseijnd.
Folio 264, 24-08-1785: Voor schepenen te Helmont, zijn naar het woonhuijs van Arnoldus Sluijers in
de Veestraat gegaan.
Folio 264 verso, 02-09-1785: Adriaan van Brussel, man van Maria Catharina van Mierlo, Lambert
Goorts van Mierlo weduwnaar van Annamerie Baniers, maken een deling. 2 lot krijgt Lambert Goort
van Mierlo, een huijsinge en hoff op het Hoogeijnd, EZ. Jan van der Walle, AZ. Evert Eijnhouts.
Folio 265 verso, 02-09-1785: Inventaris van de goederen van Lambertus Goort van Mierlo weduwnaar
van Anna Marie Beniers, met de kinderen Goort, Johanna en Goverdina van Mierlo, een huijsinge en
hoff op ‘t Hoogeijnd. Met o.a.: 6 weefgetouwen, 1 glase kas, 1 klijn kastje, 1 scheer raem, 1
buijlmoolen, 8 stoelen, 1 spiegel, 2 kapstokken, 2 tee zakken, 1 huijsorlogie, 12 tinne schootels, 12
tinne borden, 2 tinne waterpotten, 1 tinne trekpot, 1 tinne mostertpot, 1 tinne peperbus, 1 tinne
soutvat, 1 tinne bierkan, 1 tinne pintje, 12 tinne leepels, 1 kopere waskeetel, 3 kopere handkeetels, 1
kopere roomkeetel, 3 kopere koffij keetels, 4 kopere lampen, 1 kopere koffijkan, 1 kopere trekpot, 1
kopere vuurpan, 1 gouden halskruijs, 1 gouden slot, 1 gouden knop, 2 gouden oorbellen, 1 silvere
schaar, 1 boek met silvere slooten, 1 paar silvere gespen, 3 veere bedden, 6 veere kussens, 5 wolle
deekens, 2 paar gordijnen, 6 paar slaaplakens, 6 tafellakens, 8 vrouwe hemden, 6 neusdoeken, 3
vrouwe rocken, 2 vrouwe jakken, 12 mutsen, 6 vrouwe voorschooten, 1 ijsere ketting, 1 ijsere haal, 1
ijsere vuurijser, 1 ijsere tang, 1 ijsere blaaspijp, 1 koffijmolen, 1 paar kopere schaale, 1 ijsere keetel,
12 galije schootels, 12 galije borden en 3 aerde boterpotten.
Folio 267 verso, 03-09-1785: Voor schepenen te Helmont, mejr. A: M: Keijser wonende alhier. En haar
broer Heer Willem Frderik Keijser capiteijn.
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Folio 269 verso, 05-09-1785: Voor schepenen te Helmont,Hendrikus Janse van Geldrop oud 30 jaar
en Pero Vrients oud 26 jaar wonende alhier. Hendrik Peters van de Vorst.
Folio 272, 15-09-1785: Voor schepenen te Helmont, Anneke van Rixtel weduwe Pieter van Stiphout.
maken een testament. Met de vier kinderen genaamd Matthijs, Peeter, Elisabeth en Petronella van
Stiphout.
Folio 273, 10-11-1785: Voor schepenen te Helmont, Hendrikus Hendriks oud 26 jaar, diensknecht bij
de weduwe Willem van Hooff op de Kruijstraat.
Folio 274, 07-12-1785: Dirk, Dielis, Jacomijna en Catharina Berkers, de kinderen van wijlen Goort
Berkers en Maria Bernards. 1 lot gaat naar Dirk Berkers een huijsinge en hoff op ’t Hoogeijnd, ter
plaatse genaamd aan de Ruijters Kuijl, EZ. Jan W. van Stiphout. 2 lot krijgt Dielis Berkers, een
huijsinge met oosterse helft van de werf, op Bijsterveld, bij licentie paal.
Folio 278 verso, 14-12-1785: Voor schepenen te Helmont, Pieter van Hogerlinden oud borgemeester
alhier.
Folio 279 verso, 23-12-1785: Voor schepenen te Helmont, Petronella van Lieshout huijsvrouw van
Jasper Sluijers meester silver smit.
Folio 280, 23-12-1785: Voor schepenen te Helmont, Maria van den Broek oud 26 jaar en Antoneta
Antonij Corstiaans out 24 jaar, diensknecht van Andries Welten.
Folio 280 verso, 23-12-1785: Inventaris van de goederen Hendricus Husz.
Folio 281, 20-12-1785: Voor schepenen te Helmont, Elisabet Jan Peter Coris weduwe Mathijs Berlo
oud omtrent 53 jaar en Anthonij Matthijs Berlo oud omtrent 43 jaar bijde wonende te Someren. Op den
20 en 21 deezer maand december 1785 te Someren in de herberg van Peter Deenen in de Kivit in het
Eijnd heeft geslapen.
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