RHC Eindhoven; Archief Schepenbank Helmond, 1396-1810
Protocol van allerhande akten
Index samengesteld door Theo Meulendijks.
Toegansnummer 15240 Inventaris. 3997.
Folio 1, 25-02-1797: Voor schepenen van Helmont, Francis Posseniers man van Isabella Maria van
den Bogert wonende te Antwerpen.
Folio 2, 22-03-1797: Voor schepenen van Helmont, Carel Dierman man van Catharina Kerkers
wonende te Gend.
Folio 3, 22-03-1797: Voor schepenen te Helmont, Jacobus Philipus van den Bogard wonende te
Antwerpen. Heeft ontvangen van Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter van Brussel alle
wonende alhier. Als executeurs van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 4, 20-03-1797: Voor schepenen te Helmont, Jacobus Kerkers wonende alhier. Bekend
ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter van Brussel als executeurs.
Van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 5, 22-03-1797: Voor schepenen te Helmont, Hendrikus Raijmakers man van Petronella van der
Elsen wonende alhier. Hebben ontvangen van Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter van
Brussel alle wonende alhier. Als executeurs van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en
Johanna Voet.
Folio 6, 23-03-1797: Voor schepenen te Helmont, Helena Voet weduwe van Joseph Gaberdes
wonende Terveurne. Hebben ontvangen van Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter van Brussel
alle wonende alhier. Als executeurs van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna
Voet.
Folio 7, 28-03-1797: Voor schepenen te Helmont, Hendrikus Roukes man van Annamaria van den
Bogard wonende te Antwerpen. Hebben ontvangen van Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter
van Brussel alle wonende alhier. Als executeurs van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen
en Johanna Voet.
Folio 8, 29-03-1797: Voor schepenen te Helmont, Mitsgaders Tromp secretaris alhier. En Jan Baptis
van den Bogard, hebben zich vervoegd naar het huis van requrant gelegen in de Veestraat.
Folio 9 verso, 19-05-1797: Voor schepenen te Helmont Henricus Leopoldus en Franciscus Jonatius
Roopens wonende te Antwerpen. Als gemachtigde van haar tante Chistina Josepha Roopens
weduwe van Johannes Dionisius Hermans mitsgaders van hun zuster Petronella Joanna Roopens
wonende te Antwerpen. Hebben ontvangen van Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter van
Brussel alle wonende alhier. Als executeurs van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en
Johanna Voet.
Folio 10 verso, 26-04-1797: Voor schepenen te Helmont Jan Baptis van den Bogerd wonende alhier.
Als borg voor zijn zwager en zuster Francis Posfeniers man van Isabella Maria van den Bogerd.
Folio 11-05-1797: Voor schepenen te Helmont Francis Posfeniers man van Isabella Maria van den
Bogerd wonende te Antwerpen. Hebben ontvangen van Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter
van Brussel alle wonende alhier. Als executeurs van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen
en Johanna Voet.
Folio 12 verso, 13-05-1797: Voor schepenen te Helmont, Jan Pieter van der Lith, wonende alhier.
Folio 13 verso, 13-05-1797: Voor schepenen te Helmont, Jan van den Heuvel weduwnaar van
Johanna van Craaij. Maakt een testament, een huis in de Veestraat.
Folio 14 verso, 13-05-1797: Voor schepenen te Helmont, Johannes Raijmakers, Anthonij van der
Velden als vader van zijn minderjarige dochter Marianne verwekt bij zijn eerste huisvrouw Anna

1

Margriet Raijmakers. Mitsgaders Johannes van Lieshout die optreed voor zijn moeder de weduwe van
Pieter van Lieshout. Bekennen schuldig te zijn aan Anthonij van Santvoort een somme van 180 gl.
Folio 16, 13-05-1797: Inventaris van de goederen Jacobus van Hout, weduwnaar van Petronella van
den Stijlen.
Folio 17 verso, 07-08-1797: Voor schepenen te Helmont, Jacobus Kerkers. Hebben ontvangen van
Jan Willem Sanders, Jan de Lorsie en Peter van Brussel alle wonende alhier. Als executeurs van de
goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 18 verso, 07-08-1797: Voor schepenen te Helmont, Jan van de Rijt oud omtrent 40 jaar.
bouwman wonende op den Bindersche dijk.
Folio 20, 08-08-1797: Voor schepenen te Helmont, Johannes van Stiphout oud circa 40 jaar,
bouwman wonende op het Hoogeind.
Folio 22, 09-09-1797: Wij Matthijs Cornelis Schepers, schepenen. Anthonij van der Velden en Arnol
Zegers. Mitsgaders Hendrik Tromp secretaris alhier. Hebben zich vervoegd naar het huis van Willem
de With, gelegen op het Hoogeind.
Folio 23 verso, 09-09-1797: Voor schepenen te Helmont, Johan Baptist van den Bogerd. Bekend
ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en Peter van Brussel. Executeurs van de
boedel van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 24 verso, 01-11-1797: Jan van Luik, man van Hendrina Verhofstat de goederen van haar vader
Gerrit Verhofstat. 1e lot gaat naar Carel van Bokhoven, man van Johanna Verhofstat, een klein huisje
op de Heuvel, EZ. Jan Swinkels, AZ. Hendrik van Hoek. 2 lot gaat naar Jan van Luik.
Folio 26, 02-11-1797: Voor schepenen te Helmont, Johan Baptis Swinkels als vander van zijn
minderjarige zoon Johan Baptis Swinkels. Verhuurd aan Jan Willem van der Velden, een huis gelegen
op Binderseind.
Folio 27 verso, 03-10-1797: Voor schepenen te Helmont, zijn naar het huis gegaan van Wilhelmus
Prinsen gelegen op het Binders eind. Met Johannes van Brussel timmerman Michiel van Nieuwstadt
metselaar alhier.
Folio 29, 14-11-1797: Voor schepenen te Helmont, Johannes Janssen oud omtrent 47 jaar
schoenmaker. Matthijs Verheijen oud 50 jaar. mr. schoenmaker. Zijn naar het huis gegaan van
Elisabeth van Hout, wonende op de Wal. En daar heeft gevonden Dirk van Hout alias Poulli broeder
van gemelde Elisabeth.
Folio 30 verso, 21-11-1797: Voor schepenen te Helmont, Clazina de With weduwe van Hendrikus
Vlemmings, beëedigde vroedvrouw. En Peter van Brussel drossard alhier. Dat zij op den 05-04-1797
naar het huis van Pieter van Aarle, dat zijn vrouw zuster Cornelia van Bussel meerder jarige jonge
dochter zwanger en in barensnood was. Zij verklaard dat de vader van het kind was Francis de zoon
van Wilhelmus van Stiphout was.
Folio 32, 21-11-1797: Voor schepenen van Helmont, Clazina de With weduwe van Hendrikus
Vlemmings beëedigde vroedvrouw. Is op 01-07-1797 naar het huis van Evert Meeussen, daar was
Maria van Hogerlinden minderjarige dochter zij was in barens nood. Clazina de With heeft gevraagd
wie de vader was Cornelis Jacobus de Lepper, wonende bij zijn vader in den Bosch.
Folio 33 verso, 12-12-1797: Voor schepenen van Helmont, Francis Possemiers man van Isabella
Maria van den Bogard wonende te Antwerpen. Bekenen ontvangen te hebben van Jan Willem
Sanders, Jan de Lorie en Peter van Brussel. Executeurs van de boedel van de goederen van wijlen
Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 34 verso, 16-12-1797: Voor schepenen van Helmont, Jacobus Philippus van den Bogard
wonende te Antwerpen. Bekennen ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en
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Peter van Brussel. Executeurs van de boedel van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en
Johanna Voet.
Folio 35 verso, 16-12-1797: Voor schepenen van Helmont, Johannes Baptist van den Bogard,
wonende alhier. Jacobus Philippus van den Bogard wonende te Antwerpen. Bekennnen ontvangen te
hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en Peter van Brussel. Executeurs van de boedel van
de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 37, 16-12-1797: Voor schepenen van Helmont, Johan Baptist van den Bogaerd wonende alhier.
Bekennen ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en Peter van Brussel.
Executeurs van de boedel van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 38, 03-01-1798: Voor schepenen van Helmont, Gerard Nooten wonende alhier. Brenus Johan
van Heuven, wonende te Mierlo. De erfgenamen van wijlen Baltazar van Schaijk, namelijk Nicolaas
van Schaijk wonende te Wijk beij Deurstede. Jacoba van Schaijk wonende bij omtrent Leeuwarden.
Albert Groenemans man van Agneta van Schaijk en Willem van Schaijk de twee laaste wonende te
Deurne.
Folio 39 verso, 14-02-1798: Voor schepenen van Helmont, Jacobus Kerkers, wonende alhier. Bekend
ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en Peter van Brussel. Executeurs van de
boedel van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 40 verso, 09-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Pieter van Hogerlinden en Jacob van
Hogerlinden, mitsgaders Daniel Redert man van Jacoba Charlotte van Hogerlinden. De kinderen van
wijlen Gerardus van Hogerlinden en Jacoba Gerardina Jacobs, maken een deling. 1 cavel gaat naar
Pieter van Hogerlinden, een huis gelegen in de Veestraat. Item een huis daar achter gelegen. 2 cavel
krijgt Jacobus van Hogerlinden, een huis gelegen aan de Markt. Item een huis gelegen achter de
Ameide. 3 cavel gaat naar Daniel Redert, een huis gelegen achter de Ameide. Item een huis gelegen
in de Haag.
Folio 43 verso, 08-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Jan van Woensel als vader en Petrus van
Woensel als broeder. Mitsgaders Helena van Woensel wonende te Turnhout, huisvrouw van Peter
Luijks. Als erfgenaam van Adrianus van Woensel, geboren alhier, onlangs overleden te Rouen in
Frankrijk.
Folio 45 verso, 09-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Helena Voet weduwe van Joseph
Gaberdes wonende alhier. Verklaren ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en
Peter van Brussel. Executeurs van de boedel van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en
Johanna Voet.
Folio 46 verso, 14-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Anthonij Hendriks van Stiphout man van
Maria van der Vorst. Met Nicolaas zoon van wijlen zijn broeder Nicolaas van Stiphout. Hendrikus
Rooijackers en Margaretha Rooijackers de huisvrouw van Thomas Verhofstad de kinderen van zijn
zuster Maria van Stiphout verwekt bij wijlen Wouter Rooijackers.
Folio 48, 14-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Peter Canters wonende alhier. Breunis Johan
van Heuven, wonende te Mierlo.
Folio 49, 16-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Hendrikus Raijmakers man van Petronella van
der Elsen. Verklaren ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en Peter van
Brussel. Executeurs van de boedel van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna
Voet.
Folio 50, 19-03-1798: De schepenen controleren het huis van weduwe Cornelis Bisschoppen, op den
Heuvel gelegen. Er zijn diverse gebreken aan o.a. schoorsteen bouwvallig en 2 gebonden van de
koestal, dak van het gehele huis en stal aanmerkelijk verzakt en met nieuw stroo gedekt en de solder
boven de weefkamer geheel versleten.

3

Folio 51 verso, 20-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Pieter Swinkels steld zich borg voor Johan
Baptist Swinkels. Als rentmeester der domeinen en geestelijke goederen van Cranendoncq en
Eindhoven.
Folio 53 verso, 24-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Petronella Janse van Eijk weduwe van
Francis van Griensven, wonende te Lierop. Verkoopt aan haar dochter Anthonetta van Grinsven
gehuwd met Jan Haubraken en Johanna van Grinsven gehuwd met Paulus van de Mosselaar alle
wonende te Lierop. De helft van een hoeve genaamd het Oud huis, gelegen in de Winkelstraat onder
Lierop.
Folio 55, 28-03-1798: Voor schepenen van Helmont, Jacobus Kerkers, wonende alhier. Johan Baptis
van den Bogaart, bekend schuldig aan Jacobus Kerkers. Een somme van 1600 gl.
Folio 56, 03-04-1798: Voor schepenen van Helmont, Petronella Nooten bejaarde en ongehuwde
dochter. Maakt een testament Gerrit van Oversteeg en Catharina Priemen de eerst genoemde als
knegt en de laatste als dienst maagd.
Folio 60, 17-04-1798: Voor schepenen van Helmont, Henricus Leopoldus en Franciscus Ignatius
Roossens wonende te Antwerpen.
Folio 61 verso, 17-04-1798: Voor schepenen van Helmont, Carel Dierman man van Catharina
Kerkers. Verklaren ontvangen te hebben van Jan Willem Sanders, Jan de Lorie en Peter van Brussel.
Executeurs van de boedel van de goederen van wijlen Anthonij van der Elsen en Johanna Voet.
Folio 62 verso, 17-04-1798: Voor schepenen van Helmont, Gerardus Berings. Johannes van Stiphout
bekend schuldig te 200 gl.
Folio 64, 26-04-1798: Voor schepenen van Helmont, Michiel Peter Berkers en Anneke Berkers
broeder en zuster wonende alhier.
Folio 66, 07-05-1798: Voor schepenen van Helmont, Peter van Brussel drossard. Zijn naar het huis
gegaan van de weduwe van Wouter Rooijackers. Daar was het dode lichaam van een kind genaamd
Wouter zoon van Thomas Verhofstadt.
Folio 66 verso, 07-05-1798: Voor schepenen van Helmont, Peter van Brussel drossard hebben zich
vervoegd naar huis van Jan Willem van Geldrop.
Folio 67 verso, 06-06-1798: Voor schepenen van Helmont, Pieter Anthoni Olifiers medicine doktor en
Johanna Margaretha Olifiers.
Folio 68 verso, 07-06-1798: Voor schepenen van Helmont, Johannis Carolus Kusters, vorster. Door
wijlen Johannis Philippus de Vos, wegens nalatenschap van wijlen Joris Lammers.
Folio 70, 09-07-1798: Voor schepenen van Helmont, Willemijna van der Sanden weduwe van Francis
Berkers. Bekend schuldig te zijn aan haar twee zonen Michiel en Joost Berkers, een somme van 300
gl.
Folio 71, 25-07-1798: Voor schepenen van Helmont, Daniel Redert wonende alhier. Maakt machtig M.
H. van Son Hendrz. wonende in de Haag. Als erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Christina
Boogaards van de boedel van wijlen Johan Hogerwerf.
Folio 71 verso, 14-08-1798: Voor schepenen van Helmont, Peter van Brussel drossard. Zijn naar het
huis gegaan van Arnoldus Dirk van Mierlo. Daar was het dode lichaam van een kind van gemelde
Arnoldus Dirk van Mierlo genaamd Jennemaria oud ruim een en half jaar.
Folio 72, 29-08-1798: Voor schepenen van Helmont, Andries Nooten en Johannes de Vocht.
Folio 73, 20-09-1798: Voor schepenen van Helmont, Johanna van den Reek weduwe van Hendrik
Feijten. Verkoopt aan haar nigt Jacoba van den Reek weduwe van Jan van Mierlo. Drie weefgtouwen.
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Folio 74, 26-09-1798: Voor schepenen van Helmont, Wilhelmina Vermeulen weduwe van Amandus
van Moorsel.
Folio 74 verso, 05-11-1798: Voor schepenen van Helmont, Hendrik Verbeek en zijn huisvrouw
Catharina Nooijen eerder weduwe van Peter Manders. Met Johanna minderjarig kind van wijlen Peter
Manders.
Folio 75, 10-11-1798: Inventaris van de goederen Peter van Vorst weduwnaar van Anneke Verbakel.
Folio 76, Voor schepenen van Helmont, Catharina van den Broek weduwe van Arnoldus Sluijters. Niet
gepasseerd.
Folio 76 verso, 20-11-1798: Voor schepenen van Helmont, Hendrina de Keijzer bejaarde ongehuwde
dochter.
Folio 77, 26-11-1798: Voor schepenen van Helmont, Jan Francis van de Luijtelaar.
Folio 78 verso, 28-11-1798: Voor schepenen van Helmont, Helena en Maria van Asten beide
bejaarde ongehuwde dochters, maken een testament.
Folio 79 verso, 03-01-1799: Voor schepenen van Helmont, Quirinus Diddens, ik Hendrik Verasdonk.
Folio 82, 03-01-1799: Inventaris van de goederen Hendrik Verasdonk, gewoond en overleden of
begraven 02-01-1799. Met als executeur Quirinus Diddens.
Folio 83 verso, 04-01-1799: Voor schepenen van Helmont, Alexander Dielissen man van Willemijna
van Giersbergen. Met het verzoek van Jacobus van Straalen man van Juramina Neerhof. Eerder
weduwe van Gerardus van Gierbergen. Mitsgaders Arnoldus Laarhoven man van Maria Elisabeth van
Giersbergen. Wonende te Heusden.
Folio 85, 08-01-1799: Voor schepenen van Helmont Willem Anthonij Ramaer wonende alhier.
Folio 87, 14-01-1799: Voor schepenen van Helmont, Peter van Oorschot en Jennemaria van Stiphout
weduwe van Libertus Daniels.
Folio 88 verso, 19-01-1799: Inventaris van de goederen van Jennemaria van Stiphout weduwe van
Libertus Daniels, uit het huwelijk 1 kind verwekt, met o.a.: 1 bed met zijn toebehooren, 2 gordijnen, 1
vuurpan, 3 tinne schotelen, 2 tinne borden, 1 tinne waterfles, 1 tinne trekpot, 2 koffijpotten, 1 kopere
koeijketel, 2 kopere handketels, 1 moespot, 1 eijzere ketel, 12 tinne lepels, 1 tang, 4 stoelen, 1 tafel, 1
melktob, 1 stand, 1 ploeg, 1 eegd, 1 schup, 1 riek, 1 kist, 1 haal, 1 spinnewiel, 1 teerek, 1 halv dozijn
fijne kopjes en schoteltjes, 6 tafellakens, 2 servetten, 4 paar slaaplakens.
Folio 90, 29-01-1799: Voor schepenen van Helmont, Willemina van der Zanden weduwe van Francis
Berkers. Doet afstand van het tocht recht van een vijfde part in een huis, ten behoeven van haar zoon
Francis Berkers wonende te Deurne.
Folio 91, 29-01-1799: Voor schepenen van Helmont, Willemina van der Zanden weduwe van Francis
Berkers. Haar twee minderjarige kind kinderen van wijlen haar dochter Maria Francis Berkers. Verwekt
met Jan Joosten van Vosselen met naam Joost en Francis van Vosselen.
Folio 92, 04-03-1799: Voor schepenen van Helmond, Peter Verbakel wonende alhier. Goord van
Vijfeijken wonende te Beek en Donk en Johannes Houts wonende te Asten. De eerste tot voogd en de
laatste als toeziende voogd van Helena en Christina minderjarge kinderen van wijlen Antonij Tieleman
Coppens man van Geertuij Houts.
Folio 92 verso, 11-04-1799: Voor schepenen van Helmond, Michiel Konings is onlangs van
Nederweert met zijn huisvrouw Johanna Werkmans. En zijn twee zonen Lambert en Antonij Konings
hier komen wonen. Een huis gelegen in de Kerkstraat.
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Folio 93, 13-04-1799: Peter Houts, man van Jacomina Coppens, Mathijs Jan Thijssen en Nicolaas
Rijkers, als voogden van Johannes en Allegonda, de kinderen van wijlen Willem Tieleman Coppens
en Anna Jacob van Kruijsschot, Peter Verbakel, Goord van Vijfeijken wonende te Beek en Donk,
Johannes Houts wonende te Asten, als voogd van Helena en Christina, de kinderen van wijlen Antonij
Tieleman Coppens en Geertruij Houts, Hendrik Leenders den jongen, gehuwd met Adriana Coppens.
1e lot krijgt Peter Houts, de helft of het voorste gedeelte van ’huis bestaande in de woninge en de
halve stal of neeven op de midden door, met den grond daar ’t geheele huis en schop op staat, en
voorts aangelag bestaande in land en groese groot omtrent twaalf lopensen staande en gelegen
onder de jurisdictie dezer stad ter plaatse genaamd den Eenselaar. Nevens erven, aan beide de
zijden de kinderen Willem Tieleman Coppens ’t een eind de weg ’ ander eind de verkrijger of ’t
volgende perceel.
Item een perceel groese gelegen ter plaatse voors. groot 2 ½ lop.
Item een perceel heijveld ter plaatse voors. groor ca. 3 a 4 lop.
Item een stuk heijveld gelegen als voor groot ½ lop.
2 lot Mathijs Jan Thijssen en Nicolaas Rijkers. De helft of ’t agterste gedeelte van ’t huis bestaande in
de schuur en den halve stal of neeven op ’t midden door, allen ’t welke binnen agt dagen na pinxteren
eerstkomende moet afgebroken en van den grond daar ’t tans op staat geruimd moet weezen.
Item een perceel land en groese gelegen alhier ter plaatse genaamd den Eenselaar, groot 10 lop.
Item perceel land in ’t aangelag ter plaatse voors. groot 4 lop.
Item een perceel heijveld groot 3 lop.
3 lot Peter Verbakel, Goord van Vijfeijken. Een perceel land gelegen alhier ter plaatse genaamd den
Eenselaar groot 4 ½ lop.
Item een perceel groes ter plaatse voors. groot 2 ½ lop.
Item een perceel heiveld ter plaatse voors. groot 2 ½ lop.
Item een perceel heiveld ter plaatse voors. groot 3 a 4 lop.
Item omtrent ½ lop. In het zogenaamde Stiphouts broek .
Item een perceel nieuwland groot 2 ½ lop onder Stiphout gelegen.
4 lot Hendrik Leenders den jongen. Een klijn huisje met het land, groes en houtwas daar aan gelegen,
ter plaatse genaamd Eenselaar, groot 11 a 12 lop.
Folio 96 verso, 23-04-1799: Voor schepenen van Helmond, Jaspar van den Bogaert wonende alhier.
En zijn zoon Jacobus Philipus van den Bogaert wonende te Antwerpen.
Folio 97 verso, 26-04-1799: Voor schepenen van Helmond, Johannes de Vocht, Dielis Sanders en
Godefridus van de Loo.
Folio 98 verso, 02-05-1799: Voor schepenen van Helmond, Hendrik Peter Janse Verbakel man van
Johanna van Stiphout.
Folio 99 verso, 06-05-1799: Voor schepenen van Helmond, Dirk Claas Berkers bejaarde ongehuwde
jonge man. Maakt een testament, de kinderen van zijn zuster Jennemie Berkers gehuwd met Jan
Nooijen, krijgen de helft van een obligatie van 600 gl.
Folio 101, 25-05-1799: Voor schepenen van Helmond, en Peter van Brussel drossard. Zijn gegaan
den Heuvel, en daar gevonden het dode lichaam van Wilbert Meulendijks gewoond hebbende te
Vlierden. Hij was verdronken in een sloot.
Folio 101 verso, 01-06-1799: Voor schepenen van Helmond, Hubertus van Brussel oud omtrent 30
jaar. Dat hij op 19-05-1799 is geweest op de overloop tussen twee bovenkamers in het stadhuis. Daar
was op de Helmondse kermis.
Folio 102 verso, 10-06-1799: Voor schepenen van Helmond, Jan Janse Bands wonende te Stiphout.
Folio 103 verso, 27-07-1799: Voor schepenen van Helmond, Catharina Berkers laatst weduwe van
Huibert Musch. Verhuurt aan Evert van der Schouw thans wonende te Aarle Rixtel. Een huis te Aarle
Rixtel van ouds genaamd de Zwaan.
Folio 106, 10-08-1799: Voor schepenen van Helmond, zijn naar het huis van Jan Hendrik Witzel
gelegen in de Veestraat.
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Folio 107, 31-08-1799: Inventaris van de goederen Johannes van der Linden weduwnaar van Helena
van Doll, met twee kinderen met naam Francis en Petronella.
Folio 108 verso, 04-09-1799: Voor schepenen van Helmond, Hendrikus Sanders.
Folio 109 verso, 24-09-1799: Voor schepenen van Helmond, ondergenoemd: Dirk Rijnders oud ruim
85 jaar gebooren en opgevoed te Stiphout, thans wonende deeze stad zijn volkomende memorie en
verstand magtig en gebruikende en derhalven tot het passeeren deeses bekwaam, staande ter
goeder naam en faam, Hendrik Hendriks oud in de 60 jaar, geboren en altoos gewoond hebbende en
actueel nog woonende te Stiphout. En Jan Verhoeven oud omtrent 66 jaar, geboren en opgevoed te
Stiphout, en tans wonende te Beek en Donk. De welke de laast genoemde gerechtelijk gearresteerd
en alle geciteerd zijnde om getuigenisse der waarheid te geeven ter instantie enrequisitie van Johan
Carel Gideon van der Brugghen eigenaar van den kasteele van Croij en bijhorende hoeve op de
Kruijschot binnen Stiphout gelegen. Wonende op derselve kasteele van Croij, voor der oprechte
waarheid mits deezen getuigen en verklaaren waar en waarachtig te wesen dat meer als vijff en dertig
jaaren het waards de respective eigenaren van den voors. kasteele van Croij en bijhorende
Kruijschotse hoeve sussessivelijk in der tijd van vreijenes, desselfs douariere Grovestein
Den overste van der Brugghen en eindelijk de requirant sonder eenige interruptie onverlet en
ongestoord, het liber of vrij gebruik hebben gehad van den weg komende van Croij lopende na den
Kruijschot en vervolgens speciaal den weg die van de Stiphoutse ackeren, daar de parochie kerk staat
is lopende na de Kruijschotse hoeve van den requirant, en wel voornamentlijk de weg daar aan de
linker zijde de kleijnste huisinge en den dries of erve van Pero Clement tans bij Joost Bogards in
gebruik. En aan de rechter zijde de erve het grooste huis van den zelve Peter Clement, thans bij
Francis Michiels in gebruik. Staande en gelegen zijn, en zoo verder daar ter rechter zijde van den weg
is gelegen, de erven van Jacobus van de Kruijschot, waar op eerst de schop en wat verder de
huisinge van den zelven, Jacobus van de Kruijschot zijn staande, tot op de erve en aan de hoeve of
huisinge van den requirant daar agter gelegen, genaamd de Kruijschotse hoeve en erven, welke
hoeve en erve sedert meer dan vijff en dertig jaaren successivelijk aan de voorn. respective eigenaren
van de kasteelen van Croij heeft gecompeteerd gehad, en dat dezelve eigenaren en haare
dienstbooden en arbeiders zoo te paard als met rijtuigen en karren, als mede de respective
bewoonders van de voors. Kruijschotsche hoeve van de requirant met karren, paarden en drijven van
vhee den voors. gedetailleerde weg bij tour en retour waar na toe het hun geliefde rust en vredelijk
sonder turbatie of hinder meer dan, vijff en dertig agtereenvolgende jaaren, hebben gebruikt gehad,
tot in deezen jaare 1799 wanneer voorn. Jacobus van de Kruijschot /: zoo als zij comparenten hebben
hooren zeggen:/ op denzelven weg eenen gesloten draaijboom heeft gesteld of doen stellen, en daar
door den requirant, als mede de bewoonde of gebruiker van desselfs voorn. hoeve in het passeeren
van gem: weg met kar en paard zoude hebben verhindert en belet gehad.
Voorts verklaaren zij comparanten hier mede haar voors. oprechte verklaringe gevende voor rederen
van welwetendheid als in den text, en hebben na duidelijke voorlesinge daar bij gepersisteert en de
waarheid van dien bekragtigd met de woorden zoo waarlijk helpe mij god almachtig afgelegd aan
handen van Peter van Brussel drossard te overstaan van Anthonij van der Velden en Arnoldus de
Veth schepenen binnen Helmond, op heden den vier en twintigsten september 1700 negen en
negentigh.
Folio 111 verso, 01-10-1799: Wij Peter van Brussel drossard, Matthijs Cornelis Scheepers en Jan van
den Reek schepenen commissarissen, mitsgaders Jan Jacob van der Foelart secretaris der gemeente
Helmond, certifeeren en verklaaren hier mede dat wij ter instantie en requisitie van Johan Gideon van
der Brugghen, wonende op den kasteele van Croij, ons op heden dato ondergeschreeven hebben
vervoegd in en de huisinge van den requirant staande en gelegen onder de jurisdictie deezer
gemeente ter plaatse genaamd den Eenselaar, ten einde om te visiteeren welke reparatien of
vernieuwingen daar aan noodwendig behooren te worden gedaan, en hebben nan occulaire inspectie
geadsisteert met de burgers Nicolaas van den Heuvel timmerman te Aarle, Michiel van Nieuwstadt,
metselaar alhier en Hendrik Swinkels strooijdekker te Aarle, bevonden dat de gebondstijlen tussen de
keuken, stal en schuur, noodzakelijk moeten worden vernieuwt en met pin en gat in de gordingen in
order gemaakt.
Dat de gebondstijl tusschen de stal en schuur, uit de gording zijnde, wederom daar in moet worden
gemaakt en de gordinge gerepareerd of vernieuwd.
Dat een balk in de schuur aan stukken zijnde moet worden gerepareerd of vernieuwd dat in ’t generaal
de gebondstijlen gezonken zijnde, moeten worden opgewonden naar de eisch van ’t werk.
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Dat het dak van het geheele huis meestendeel versleeten zijnde, op nieuw worden verlat en nieuw
stooij gedekt, als mede de opscheuten of kaphouten in order moeten worden gelegd en de versletene
vernieuwd.
De buiten wanden rondom somme het huis, zijn geheel versleeten zijnde, op nieuw moeten worden
geluijkt en gelijmt,als mede met nieuwe plaaten en riggels moeten worden voorzien gelijk ook met
intoogen.
Dat de binnenwand tusschen de stal en schuur, mede versleten zijnde opgelijke wijse als de buiten
wanden moet worden vernieuwd.
Dat de steenen schoorsteen is gescheurd en afgeweken zijnde, moet worden gerepareerd en
ondermetseld.
Dat de deuren van de stal en schuur, zeer defect zijnde, moeten worden gerepareerd of vernieuwd.
Dat de de zolderribben en zolder, op verscheide plaatsen defect zijnde, moet worden gerepareert of
vernieuwd.
Dat de binnen wand in de keuken, zeer defect zijnde, moet worden gerepareerdt of vernieuwd.
Dat de binnen en buiten deuren en de deurgebonten in en aan de voors. huisinge moeten worden
gerepareerd of vernieuwd.
Dat de trap van de opkamer versleten zijnde moet worden vernieuwd.
En dat de glasen moeten worden gerepareerd.
Voorts hebben wij mede bevonden dat de schop of stal staande afzonderlijk omtrent de voors.
huisinge, moet worden opgewonden en de gordingen gerepareerd of vernieuwd, als mede dat de
wanden rondom dezelve schop of stal moeten worden vernieuwd en een nieuw deurgebond, met een
paar nieuwe deuren, daar voor gemaakt en wijders dat de kap en strooije dak van gem. schop of stal
moet worden gerepareerd. En eindelijk dat de putkist moet worden opgemaakt.
Folio 113, 04-10-1799: Voor schepenen van Helmond, Johan Carel Gideon van der Bruggen wonende
op den huise Croij onde Stiphout gelegen.
Folio 113 verso, 05-10-1799: Inventaris van de goederen Andries Meulendijks weduwnaar van
Hendrina Porters, met twee kinderen met naam Antonetta en Goord.
Folio 115, 18-10-1799: Voor schepenen van Helmond, Dominicus Vermeer, meerderjarige jongeman
geboortig van Thorn, thans wonende alhier. aanstaande bruidegom van Petronella de Jong weduwe
van Johannes van Rixtel. En twee kinderen verwekt door Johannes van Rixtel genaamd Elisabeth en
Annamaria.
Folio 117, 19-10-1799: Voor schepenen van Helmond, Jacobus van Heugten wonende te Vlierden.
Stelt zich borg voor Domincus Vermeer, onlangs hier komende wonen.
Folio 118, 23-11-1799: Voor schepenen van Helmond, den Eerwaarde Heer Hendrik Sanders
wonende alhier. Tegen Hendrikus van de Waterlaat over het geschil van 596 gl.
Folio 120, 28-11-1799: Voor schepenen van Helmond, Pieter Luijben, wonende alhier. Maakt machtig
Godefridus der Kinderen wonende te Heusden, als mede ergenaam van wijlen Godefridus Luijben
overleden te Gorinchem. Goederen gelegen te Vlijmen, Engelen en Herp.
Folio 121, 06-12-1799: Voor schepenen van Helmond, Hendrik, Jan en Maria Sanders. De latenschap
van hun vader Willem Sanders.
Folio 122 verso, 16-12-1799: Voor schepenen van Helmond, Pero van Ettro man van Maria van
Gerwen, wonende alhier. Maken een testament.
Folio 124, 17-12-1799: Voor schepenen van Helmond, Jan Carel Kussers vorster. Jan Willem
Nouhuijs collecteur van de verpondingen. Neemt in arrest de goederen van Jan Rijnders van Hugten
voor de helft. Jan van Vosselen voor een achtste part en de weduwe van Jan van Vosselen voor drie
achste. Gelegen te Deurne, Liessel en Helmond gelegen.
Folio 125, 17-12-1799: Voor schepenen van Helmond, Jan Carel Kussers vorster alhier. Jan Willem
Nouhuijscollecteur der verpondingen. Neemt in arrest de vaste goederen van Jan Peter Claassen.
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Folio 126, 18-12-1799: Voor schepenen van Helmond, Pieter Swinkels, steld zich borg voor Johannes
Baptist Swinkels rentmeester de domeinen van Cranendonk en Eijndhoven.
Folio 126 verso, 19-12-1799: Inventaris van de 2 kinderen van Joost en Francis van wijlen Joost van
Vosselen en Maria Francis Berkers, de nalatenschap van haar grootouders Francis Berkers en
Willemina van der Zanden. Een huis gelegen in de Groenstraat, dries of teulland op Hoogeind.
Andere goederen, 1 hoge kar met beslage raderen, 1 kar met blokraderen, 2 aardkarren met
blokraderen, 1 ploeg met haar toebehooren, 1 driehoekseegd, 1 vierhoekseegd, 2 paar hagten, 3
paardshaamen, 2 zadels en ligten, 2 helfsters en 1 bindhelfster, 3 schoepen, 4 rieken, 6 schuppen, 2
mesthakken, 2 paar karbeurden, 3 vlegels, 3 gavels, 1 schudmik, 4 reeken, 3 zeijsen, 2 koornzigten
met pikhaaken, 1 heijzigt, 1 haargetouw, 4 wannen, 1 snijbak met mes, 1 snijkist met mes, 2 braaken,
1 kruijwagen, 1 zwongstapel met 1 zwongsel, 5 koeijtuijers, 3 oude raderen, 1 zaeijkorf, 2 voeder
mandjes, 1 vat, 10 koeijbakken, 1 paardsbak, 1 koorenschoeb, 1 groote kopere koeijketel, 1 klijnder
koeijketel, 6 koperen handketel, 1 struijfpan en hangijzer, 1 emmer, 1 ijzere moespot, 1 ijzere ketels, 1
kopere bedpan, 1 boterkorf, 7 tinne schotelen en 1 tinne kom, 4 tinne borden, 1 tinne kommetje, 1
tinne trekpot, 12 tinne lepels, 7 vurken, 1 houte struijfschotel, 1 houte deurslag, 1 schroefhaal, 1 haal
en langhaal, 1 vuurijzere en tang, 1 zoutdoos, 1 kopere roomzeij, 1 kopere roomketelke, 1 kopere
panneke, 1 kopere koffijpot, 1 kopere tee moor, 1 kopere lamp, 1 ijzere lamp, 1 lantairne, 1 tinne
peterbus en zoutvat, 1 kapmes, 18 aarde borden, 3 aarde schotelen, 2 koffij molens, 1 potlepel, 2
olijstoopen, 1 olijkanneke, 3 peelspaaijen, 1 stand, 1 melktob, 1 melktonneke, 1 kastje of schap, 1 kist,
1 karkistje, 4 steene potten, 1 draagvat, 1 roomtob, 4 roompotten, 1 roomkanneke en pintje, 1 vetpot,
2 boterschotelen en boterlepel, 1 boterpotje, 2 nagelbooren, 1 hamer en trektang, 8 stoelen, 1 groote
stoel, 1 tafel, 1 klijn tafel, 5 manden, eenige oude planken en rommelderij van houtwerk, 1 trog, 2 paar
gordijnen, 2 veere bedden, 2 vee hoofdpeuluwen, 4 veere kussens, 1 linde bed, 4 wolle dekens, 4
linne dekens, 14 paar slaaplakens, 4 boter doeken, 5 overwijnen, 4 tafellakens, 2 servetten, 1 grove
karhuif, 13 manshemden, 2 hemdrokken, 1 tierentije keel, 1 mansbroek, 1 rijszak, 1 koei, 1 maalke, 4
leegbeesten, 1 varken, 20 ellen fijn wit laken, 10 ellen grof laken, 11 ellen tierentij, het hooij op de
schelft, het koorn, haver en garst nog ongedorsen in de schuur leggende, den boekwijt zaad en haver
op de zolder, 1 partij zo gebraakt al ongebraakt vlas en hennip, 4 a 5 pond gesponnen gaaren, 2
spinne wielen, 2 leeren, 1 gelijnt, eenig oud ijzer, 1 zeepvatje, 1 slijpsteen, 1 maatje en halve kop, 1
partij brand, eenig touwwerk, 1 strijkijzer met 2 bouten, 1 punder, 2 kuijpen, 1 partij aardappelen,
eenige ongedorssen erten, eenige spek en vet en gerookt vlees, 1 paards sleep, 2 roskammen, 2
potten en 1 vaatje ingemaakte koolen en 1 partij mutsard.
Folio 130 verso, 19-12-1799: Inventaris van de goederen de minderjarige zoon van wijlen Gerrit
Francis Berkers en Petronella Coolen. De nalaten schap van wijlen zijn groot ouders Francis Berkers
en Wilhelmina van der Zande. Een huis gelegen in de Groenstraat.
Folio 135, 07-01-1800: Voor schepenen van Helmond, Johanna van Stiphout weduwe van Hendrik
Peter Janse Verbakel, wonende alhier. Maakt een testamen en daar krijgt haar zuster Willemijna van
Stiphout weduwe van Jan Martens al haar goederen.
Folio 136, 15-01-1800: Voor schepenen van Helmond, Johannes Antonij Scheepers, wonende alhier.
Bekend schuldig te zijn aan Paulina van den Elsen, een somme van 200 gl.
Folio 137 verso, 31-01-1800: Voor schepenen van Helmond, Johannes de Vocht, Delis Sanders en
Godefridus van de Loo.
Folio 138 verso, 01-02-1800: Voor schepenen van Helmond, Arnoldus Bots man van Maria Anna
Heuvels wonende alhier. Dat haar dochter Maria Lucia is in voornemen een huwelijk aan te gaan met
Hubertus van Brussel.
Folio 139. 03-02-1800: Voor schepenen van Helmond, Michiel Konings man van Johanna Werkmans,
verkopen aan hun zoon Lambertus Konings als hun meubelen.
Folio 141, 08-02-1800: Inventaris van de goederen Hendrina de With weduwe van Thomas
Rooijackers, en een kind genaamd Theodorus.
Folio 143, 10-02-1800: Voor schepenen van Helmond, Catharina van Aalst weduwe van Francis van
Doll oud in de 60 jaar. Catharina van Doll huisvrouw van Francis Verhofstadt oud 39 jaar, Elisabeth
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Eijnhouts weduwe van Jan van Well oud 60 jaar. Willem van Aarle oud 72 jaar. Joseph van der Vorst
oud 45 jaar, Dorothea van der Linden huisvrouw van Hendrikus van Helmond oud in de 40 jaar, Joost
van Luik oud circa 60 jaar, Cornelia Verdussen huisvrouw van Willem Kets oud 43 jaar. Helena van
Doll huisvrouw van Johannes van Stiphout oud circa 40 jaar. Lucia van Lierop huisvrouw Johannes
van Hout oud 32 jaar. Petronella Slooten huisvrouw van Jacobus van Hout oud in de 40 jaar. Peter
van der Horst oud circa 56 jaar, Jennmaria van Dijk oud 63 jaar, Maria Slooten oud 30 jaar. En
Arnoldus Jacobus van Hout oud 33 jaar. Alle wonende alhier. J: W. van de Mortel drossard van
Deurne, Catharina van Aalst weduwe van Francis van Doll zij verklaard dat zij dikwijls in Deurne om
een aalmoes heeft gevraagd aan de schutter van Deurne Goord Kuijpers heeft moeten betalen 2
stuivers per week.
Folio 147 verso, 01-03-1800: Voor schepenen van Helmond, Jan Carel Kuffers vorster alhier. Francis
Verhallen schutter en nagtroeper. Die 16-01-1800 bij de herberg van Wilhelmus Sanders zijn gekomen
door de Ameide straat tot op de Markt. Omtrent de vrijheids boom.
Folio 149 verso, 14-03-1800: De schepenen hebben zich vervoegd naar het huis gelegen t.p.g.
genaamd het Eeusel. Bewoond geweest door Hendrina de Wit, weduwe van Thomas Rooijackers, nu
getrouwd met Antonij van der Putten. Dit huis ligt ca. een half quartier uur van de anderen huizen en
zeer eenzaam.
Folio 151, 26-03-1800: Voor schepenen van Helmond, Johannes Albert Verhofstad man van Helena
Bekx, Dirk Bekx, Petronella Bekx en Amerens Bekx. Alle wonende alhier maken een deling. 1 cavel
gaat naar Johannes Albertus Verhofstadt een huis gelegen in de Binderstraat. 2 cavel krijgt Dirk Bekx.
3 cavel gaat naar Petronella Bekx. 4 cavel krijgt Amerens Bekx.
Folio 154, 02-04-1800: Mathijs Cornelis Scheepers, man van Hendrina Welten, Eijmbert Verstappen,
weduwnaar van Catharina Welten, er is een contract tussen zijn kinderen Peter Verstappen,
Hendricus Rooijackers, man van Hendrina Verstappen, Jan Swinkels, man van Anna Maria
Verstappen, Petronella Verstappen, en de minderjarige Jacoba Verstappen, Hendrik van Lierop als
vader van Peter, Catharina en Jennemarie de kinderen verwekt bij wijlen Willemijna Welten, en zijn
meerder jarige zoon Antonij van Lierop, Nicolaas van der Putten gehuwd met Petronella Welten. 1 lot
krijgt Mathijs Cornelis Scheepers, een huis, schuur en hof op het Bijsterveld, EZ. Nicolaas
Rooijackers, AZ. Jacobus Berkers. 2 lot gaat naar Eijmbert Verstappen, een huis op Binderseind.
3 lot gaat naar Hendrik van Lierop, het groot huis, en de helft van de schuur gelegen in de Braak. 4 lot
krijgt Nicolaas van der Putten het klein huis op de Braak gelegen.
Folio 160, 05-04-1800: Joost Francis Berkers en Michiel Francis Berkers voor een vierde en negen
tiende part de erfgenamen van wijlen Francis Berkers en Willemina van der Sanden. Voor schepenen
te Beek en Donk 14-10-1793. 1e lot krijgt Joost en Michiel Francis Berkers, een huis in de
Groenstraat. 2 lot krijgt Hendrik Vlemmings en Dirk Goord Berkers. 3 lot krijgt Hendrik Vlemmings en
Dirk Goord Berkers.
Folio 163 verso, 05-04-1800: Voor schepenen van Helmond, Matthijs Cornelis Scheepers, bekend
schuldig te zijn aan Antonij van Brussel, een somme van 300 gl.
Folio 165 verso, 07-04-1800: Voor schepenen van Helmond, Franciscus van Moorsel medicine doktor
en Wilelmina Vermeulen huisvrouw weduwe van Amandus van Moorsel. Verhuren aan Peter Jansen
een hoeve gelegen op Hugten onder Maarheese. In gebruik geweest bij Antonij van der Vorst.
Folio 167 verso, 28-04-1800: Wij Peter van Brussel drossard, Arnoldus de Veth en Andries Nooten
schepenen. Hebben zich vervoegd naar het huis Jan van Lierop, gelegen op de Steenweg.
Geassisteerd met Johannes van Brussel timmerman en Johan Baptis van den Bogard metselaar.
Folio 168 verso, 02-05-1800: Voor schepenen van Helmond, Petronella Nooten bejaarde ongehuwde
dochter wonende alhier.
Folio 169 verso, 03-05-1800: Inventaris van de goederen Clasina de Wit weduwe van Hendrik
Vlemmings, en haar kind Hendrikus.
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Folio 170 verso, 14-05-1800: Voor schepenen van Helmond, Arnoldus Zegers bejaarde jongeman,
wonende alhier.
Folio 173, 28-07-1800: Voor schepenen van Helmond, ten verzoeke van Dirk Huismans en Johannes
van Stiphout. de pachters van drie clampen tienden.
Folio 174 verso, 27-08-1800: Voor schepenen van Helmond, Jan Willem Sanders en Jan de Lorsie als
executeurs van de boedel van wijlen Anthonij van der Elsen overleden te Helmond. Peeter Canters,
wonende alhier, Joannes van Tilburg wonende te Vlierden man van Elizabeth Canters, Geertuij Piet
van de Kruijs weduwe van Gerrit Canters wonende te Vlierden.
Folio 177 verso, 22-08-1800: Voor schepenen van Helmond, zijn naar het huis van Petrus Verhoijsen
gegaan gelegen op de Markt. Geassisteerd met Johannes van Brussel timmerman. En Michiel van
Nieuwstadt metselaar.
Folio 179, 05-09-1800: Voor schepenen van Helmond, Gerardus Berings mr. chirurgijn en Peter van
Brussel drossard. Zijn verzocht om naar het huis Johannes Jansen wonende te Stiphout. Die sneden
of wonden had, gedaan door Johannes Relou wonende als knegt bij Johannes Pennings te Helmond.
Folio 180, 16-12-1800: Voor schepenen van Helmond, Carel van Breda bejaarde jonge man wonende
alhier.
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