Gegevens van Helmondse huizen met inkomsten voor de Tafel van de Heilige Geest van
Helmond.
Verzameld en bewerkt door Theo Meulendijks.

Kadaster 1830 A503:
Kadaster 1830 A504:
Kadaster 1830 A505:
Kadaster 1830 A506:
Eigenaar:
Opmerking:

huis en erf, groot 02r 32e, De Haag, klasse 9.
huis en erf, groot 00r 49e, De Haag, klasse 8.
huis, groot 00r 54e, De Haag, klasse 7.
huis en erf, groot 01r 68e, De Haag, klasse 6.
G. van Deursen.
huis nr. 360.

1829 nr. 31a, bevolkingsregister.
Gerrit van Deurse * 21-11-1790, landbouwer, Hendrien Vogels * 13-04-1789 te Aarle Rixtel.
1825 Not. 88-48, 08-03-1825: Dirk en Gerrit van Deursen maken een deling, van de goederen van hun vader
Andries van Deursen, Dirk krijgt een half huis in De Haag aan de Hulstbosch, groot 7 roeden 28 ellen.
1792 3995 f295, 19-05-1792: Inventaris van Andries van Deursen, weduwnaar van Allegonda van Deursen, hij
gaat een tweede huwelijk aan, een huis en hof, in De Haag gelegen. Met o.a. 1 kast, 1 kist, 1 veere bed,
1 kaffen bed, 3 stoelen, 1 groote stoel, 1 kinderbak, 4 tinne schotels, 4 tinne lepels, 4 vorken, 2 wolle
dekens, 4 kussen slooven, 2 hooftpeulwen, 3 paar laakens, 2 kopere ketels, 1 koeijketel, 1 moespot, 1
ijsere ketel, 1 theepot, 1 koffijpot, 1 aart karre, 1 hoog karre, 1 paar hagten, 1 zaal ligt en haam, 1
helfster,
1 schop, 1 riek, 1 breek riek, 1 schup, 1 ploeg, 1 eegt, 1 kopere pannetje, 1 struijfpan, 1 schuijfhaal,
1 hangeijser, 1 lang haal, 1 tang, 1 vuurijser, 1 schouwkleed, 1 paar gordijnen, 1 ijsere lamp, 1 vuurpan
en 1 tafel.
1789 4021 f48, 22-04-1789: Willem van Asdonk, man van Johanna van Deursen, wonende te 's Gravenhage,
verkoopt aan zijn zwager Andries van Deursen. Een ⅛ part van het huijs met aangelag, groot 44 roeden,
aan den Hulstbosch, gelegen.
1788 4020 f186v, 11-01-1788: Paulus Verhoeven, verkoopt aan Andries van Deurse, een half huijs en hof, in
De Haag gelegen.
1785 Verpondingen f157, Andries van Deursen no. ux en bij testament voor ⅔ parten, bij versterf 1789,
Allegonda, Paulus en Willem van Deursen, voor een derde part, een half huijs aan den Hulsbosch
met het aangelag 44R. 1-2-4.
1783 4019 f220, 25-11-1783: Jan van der Wallen, treedt op voor Willem van Asdonk, gehuwd met Johanna van
Deursen, verkopen aan Andries van Deursen, gehuwd met Alegonda van Deursen. ¼ part huijs met
aangelag, groot 44 roeden, aan den Hulsbosch gelegen.
1771 3991 f84, 30-04-1771: Geertruij Smits, weduwe van Dirk van Deursen. 1 e lot gaat naar Geertruij Smits,
een ½ huijsje, schuur en aangelag, in De Haag gelegen aan de Hulstbos, groot 44 roeden.
1766 3960, 20-03-1766: Openbare verkoop, de goederen van Jan Paulus van Duijnhoven. Met o.a. 1 swaerte
melkbeest, 1 roode, 1 bleeke, 1 roode os, 1 hoge kar, 1 lage kar, 1 ploeg, 1 egt, 1 sael en ligt, haem,
hagten, 1 heij zigt, 1 zeijs, 2 sigten, 1 boor en saag, 2 schuppen, 2 riekken, 1 waeg en gewigt, oud ijser,
mandens,
2 koeij bakken, haar getouw, 1 wan, 2 vlegels, smeervat, 1 mant, rommelerij, 1 ladder, 1 tob, 1 kuijpken,
1 emmer, 1 kruijwagen, 1 beijl, 1 koekepan, 1 melktob, moesketel, 1 ijsere ketel, 1 ijsere hael, 4 stoelen,
2 hekels, 1 kuijpke, 1 struijfpan, 1 copere seij, 1 copere vuurpan, 1 lantteere, 1 pintje, 1 copere pintje,
1 copere lepel en schuijmspaan, 1 tafel, 1 copere roomstoop, 2 tinne komme, 1 beberbus, 1 tinne kom,
1 copere ketel, 2 houtere schotels, aerde schotels, 1 mest riek, vlesse, rommelerij, lepels, 1 olij stoop, 1
rek, 1 boterstant, 3 tuijers, 1 streijk ijser, 1 karre huijf, 1 koeij ketel, 1 bank, 1 kast, 2 vimme rogge
strooij, dries hoij op de schelft, al het hoij in de schuur.

1764 4017 f81v, 14-02-1764: Willem Hendrik van Deursen, soldaat onder het regiment Smit Sart Wallon, te
Nameur, verkoopt aan Paulus Verhoeven, een ½ huijs en hof, gelegen in De Haege.
1763 4307 f242v, 25-08-1763: Taxatie van de goederen, van Willem van Straelen, overleden op 26-06-1763.
Een huijs in De Haege.
1749 4015 f66, 05-01-1749: Hendrik van Deursen, verkoopt aan Jan Poulus van Alen, een ½ huijs en aangelag,
groot 44 roeden, gelegen in De Hage, aan den Hulsbosch.
1748 4015 f65, 04-12-1748: Jan van Liempt, armenmeester, verkoopt aan Hendrik van Deursen, een ½ huijs en
aangelag, groot 44 roeden, gelegen in De Hage, aan den Hulsbosch.
1742 4014 f89, 05-05-1742: Hendrik Verbogen, wonende te Someren, verkoopt aan Jan Paulussen van
Duijnhoven, een half huijs en aangelagh, groot 44 roeden, gelegen aan de Hulsbosch in De Hage.
1741 4306, 05-07-1741: Taxatie van de goederen, Jenneke Jacobs de Ketelaer, overleden te Someren op
27-05-1741: Een half huijs en aangelag, groot 44 roeden, ter plaatse genaamd de Hulsbosch.
1737 4013 f137, 10-08-1737: Maria weduwe van Willem Janse van Deursen, geassisteerd met haar zoon
Joseph van Deursen, Jan, Joseph en Hendrik, de kinderen van Willem van Deursen, het erfrecht van een
½ huijs en aangelagh, groot 44 roeden, in De Hage aan de Hulsbosch gelegen.
1737 T.H.G. 4422 f137, 10-08-1737: Maria weduwe van Willem Janse van Deursen, en haar zonen Jan,
Joseph, Hendrik en Thomas aan de H. Geest van Helmond, van een ½ huijs, groot 44 roeden, in De Hage
aan de Hulsbosch gelegen.
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1793
1791 huis, Cornelis van Deursen
1786 huis, Paulus Verhoeven en de kinderen
Dirk van Deursen
1781 huis, Paulus Verhoeven en de kinderen
Arn. Dirk van Deursen
1776 huis, Paulus Verhoeven en wed. Dirk
wed. van Deursen
1771 huis, Paulus Verhoeven en wed. Dirk
van Deursen
1766 huis, Paulus Verhoeven en Jan van Deurse
1761 huis, Hendrik van Deurse en Jan en
Paulusse van Duijnhoven
1756 huis, Hendrik van Deurse en Jan
Paulusse van Duijnhoven
1751 huis, Poulus van Duijnhoven
1746 huis, den armen van Helmond Jan
Paulusse van Aarle,
1741 huis, Hend: Jacobs den Ketelaer, of de
Erffgen. den armen van Helmont
1736 huis, Hend: Jacobs Ketelaer, de wed:
Willem van Deursen

Andries van Deursen
Andr. van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Andries van Deursen
Cornelis van Deursen
Melter Smit en wed. Arnoldus van Bree
Melter Smit, kinderen Dirk van Deursen en wed.
van Bree
de wed. Dirk van Deursen, Hendrikus Faessen en
Arn. van Bree
de wed. Dirk van Deursen, de wed. Arnoldus van
Bree en wed. Joseph van Lierop
Joseph van Lierop, Arnoldus van Bree en Cornelis van
Tilborg
Jan Paulusse van Duijnhoven, Peter en Jan van
Asten en Arnoldus van Bree
Jan Paulusse van Duijnhoven, Jan Manders en
Peeter Otten
Poulus van Duijnhoven
Peter van der Meulen en wed. Jan Palm
Jan Paulusse, de wed: Jan Palm en Peter Otten
Jan Paulusse, Jan van de Sande, de wed: Anth:
Bankers

1736 Verpondingen f178, Jan Paulusse van Duijnhoven, voor ⅔, een ½ in een huijs aande Hulsbosch, 1-2-4.
1700 4304: Taxatie van de goederen, van Lijsbeth Henderix, huisvrouw van Frans Jacobs, overleden op
20-02-1700. De ½ van een huijs en hof, gelegen opten Corten Steenwegh. EZ. wed. Wilhelmus
Boeckenburg. AZ. wed. Rogier vander Sloot en Cornelis Clomp.
1737 T.H.G. 4523 f19v 1737-1741: Een huijs en hoff staande en gelegen inde Haage gekomen van Maria
Willems van Deursen ter plaatse gent. den Hulsbosch verhuurt de voorste woning aan Jan vande Sande
voor 12 gl. jaarlijx, ontfangen maar 12 gl. vermits door armoede geremitteert is en de rest pro deo
bewoont wert dus.
12-0-0.
Item nog
6-5-0.
Ontfangen voor 4 jaren huur vant hofken gelegen agter voors. huijs eene somme van
3-14-0.
Item ontfangen van getouw huur naar aftreck der reparatie
7-4-8.
1691 4008 f131, 02-01-1691: Jan Janssen Melzers, Hendrick Aerts, als voogden van Maria Jocobs, dochter van
Jacob Josephs, Tomas, Jan, Aert, Hendricken, Jenneken, Hendrick en Frans Jacobs, allen kinderen van
wijlen Jacob Josephs den Ketelaer en Cataleijn Tomas. 2 e lot krijgt Frans Jacobs, een huijs, schuer,
boomgaert en aengelagh, in De Hage, groot 1½ loopen.
1657 Verpondingen f74, Haege.
Jan Paulus van Duijnhoven en den armen voor de helft fol: 44
Hendrick Jacob Ketelaers, voor de helft mettet aengelach groot 44 roeden
kantl: Frans Jacobs Ketelaer, Jacob Josephs, 1L 8R, fol 21v.
1652 Verpondingen f60, Jacob Joseph, gebr. met aengelach groot 44 roeden

20 gulden.

20 gulden.

1642 3842 akte 653, 20-12-1642: Jan Anthonissen, verkoopt aan Jacop Josephs, een huijs, dries en boomgaard,
in De Haghe gelegen.
1642 3842 akte 554, 29-05-1642: Jan Anthonissen, verkoopt aan de weduwe Catharina van den Graeff, een
rente 8 ½ gl. Uit een huijs en dries, in De Haghe gelegen. EZ. erfg. Jan Wouters en Hendrick Jacobs.
1642 3842 akte 455, 18-01-1642: Adriaen Gordts en Jan Peter Feijten, verkopen aan Jan Anthonissen, een huijs
en aengelach, in De Haghe. EZ. Jan Wouters en Hendrick Jacobs.
1640 3842 akte 152, 07-07-1640: Willemken, weduwe van Adrijaen Willemsen, geassisteerd met Jacop
Willemsen, haar momboir, verkoopt aan Willem Goertssen een huijs en hofstadt, in De Haege. EZ.
weduwe Aert Deckers en Willem Wouters en erf. Jan Wouters. Last ½ braspenning cijns.

1832 Kadaster B313:
Eigenaar:
Opmerking:

pakhuis, groot 11r 70e, Beisterveldsche akkers, klasse 7.
Jacobus Berkers.
huis nr. 231. wordt pakhuis.

1797 T.H.G. 4538, f2, 1797-1801: Gerrit Nooten geld jaarlijks 1 mudde rogge reductie uit huis en landerijen op
’t Bijsterveld genaamd den Hurk word betaald met 4-10-0 laast betaald 1797 ontvangen voor den jaaren
1798, 1799, 1800 en 1801
18-0-0.
1797 T.H.G. 4538, f2, 1797-1801: Dirk Goord Berkers en Thomas Jan Berkers N.Ux.te vooren Goord Berkers,
gelden jaarlijks 8 vaten rogge reductie uit haare hoeve en goederen opt Bijsterveld word betaald met
3-0-0- laast betaald 1797 ontvangen voor de jaaren 1798, 1799, 1800 en 1801
12-0-0.
1793 3995 f338, 10-08-1793: Jacobus Berkers verhuurt aan Evert van der Schouw, een huisinge, stal, schuur,
op het Bijsterveld.
1785 Verpondingen f44v: Jacobus Janse Berkers
Catharina Jan Berkers wed. Jan van Gerwen
Een huijs in de Hurk.

1785 T.H.G. 4535 f2v 1785-1789: Gerrit Nooten te vooren de kinderen Jan Nooten geld jaarlijks 1 mudde
rogge reductie uijt huis en landerijen op ’t Bijsterveld genaamd den Hurk, werd betaald met 4-10-0.
laatst betaald 1785, ontvangen de jaaren 1786, 1787, 1788 en 1789.
1785 T.H.G. 4535 f2v 1785-1789:Dielis Goort Berkers en Thomas Janse Berkers no. ux te vooren Goort
Berkers, gelde jaarlijks 8 vaten rogge reductie uit de hoeve op ’t Bijsterveld werd betaald met 3-0-0.
laatst betaald 1785. Ontvangen de jaare 1786, 1787, 1788 en 1789.
12-0-0.
1785 T.H.G. 4535 f2v 1785-1789: Hendrik Colenburg geld jaarlijks 1 mudde rogge reductie uit zijne
goederen ophet Bijsterveld gekomen van van den H. geest armen van ’s Bosch werd betaald met 4-10-0.
laatst betaald 1785. Ontvangen de jaare 1786, 1787, 1788 en 1789
18-0-0.
1781 T.H.G. 4534 f2 1781-1785: Goort Berkers no. Ux. te vooren Jan Delis Bernards geld jaarlijks 8 vaten
rogge reductie uit zijne hoeve op ’t Bijsterveld word betaald met 3-0-0. laast betaald 1781 ontvangen voor
de jaaren 1782, 1783, 1784 en 1785.
12-0-0.
1781 T.H.G. 4534 f2 1781-1785: Hendrik Colenburg geld jaarlijks 1 mudde rogge reductie uit zijne goederen
op het Bijsterveld gekomen van den H. Geest armen van ’s Bosch word betaalt met 4-10-0
laast betaald 1781. ontvangen voor de jaaren 1782, 1783, 1784 en 1785.
18-0-0.
1781 T.H.G. 4534 f2v 1781-1785: De kinderen van Jan Noten te vooren Gijsbert Aarts gelden jaarlijks
1 mudde rogge reductie uit huis en landerijen opt Bijsterveld genaamd den Hurk werd betaald met 4-0-0.
laast betaald 1781, ontvangen voor de jaaren 1782, 1783, 1784 en 1785.
18-0-0.
1769 T.H.G. 4531, f2vn 1769-1773: De kinderen Jan Nooten te vooren Gijsbert Aarts geld jaerlijcx een mudde
rogge reductie uijt huijs en landerijen opt Bijsterveld genaemt den Hurk werd betaalt met 2-10-0, laast
betaalt 1769. ontfangen voor de jaren 1770, 1771, 1772 en 1773.
1765 T.H,G. 4530 f2v 1765-1769: De wed. Jan Nooten te vooren Gijsbert Aerts, jaarlijcx een mudde rogge
reductie uijt huijs en de landerijen opt Bijsterveld genaemt den Hurk werd betaalt met 4-10-0, laast betaalt
1765, ontfangen voor jaaren 1766, 1767, 1768, en 1769.
18-0-0.
1765 T.H.G. 4530 f2 1765-1769: Hendrik Leendert Kolenburgh gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie, uijt sijne
goederen op het Bijstervelt gekomen van den H. geest van Bosch werd betaalt met 4-10-0. Laast betaalt
1764, ontfangen voor jaaren 1765, 1766, 1767, en 1768.
18-0-0.
1756 4016 f33, 09-02-1756: De Schepenen verklaren dat zij publiekelijk verkocht hebben aan Johannes
Berkers, een hoefke op het Bijstervelt in den Hurk, in huur door Huijbert Thonisse.
1753 T.H.G. 4567, 1753-1757:Huijs opt Bijstervelt, inden Hurk EZ. de wed. Claas van Laarschot ander de oude
hoffstad groot 38R EE de wed. Claas vanden Laarschot.
1749 T.H.G. 4526 f59.1749-1753: Betaalt aan Jan Dirk vanden Broek 9 gl. 5 st. voor 1750 steen aan armen
huijsen opden Duijseldonk gebruijkt volgen quitantie dus
9-5-0.
1749 T.H.G. 4526 f3v.1749-1753: Gijsbert Aarts nu de wed. Jan Nooten gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie
uijt huijs ende landerijen opt Bijstervelt gent. den Hurk, lest betaalt 1749, den rendant heeft ontfangen
voor de jaren 1750, 1751, 1752 en 1753 de somme van
18-0-0.
1745 3986 f186, 11-01-1745: Cornelis Clasen Baudewijns, administrateur voor de Armen, verhuurt aan
Huijbert Anthonissen het arme hoefke met zijn landerijen, op het Bijstervelt, nu in gebruik Johannes Jacob
Berkers.
1739 3986 f20, 09-03-1739: Sr. Willem Clomp, armen mr. verhuurt aan Jan Jacob Berkers, het armen hoefke
met landeren, weijdens en beemden, 1 huijs, opt het Bijstervelt, in gebruijk Francis Wilberts.
Eigenaar
1791 huis Jacobus Janse Berkers en
huisvrouw Huibert Musch

Bewoners
Evert Roijackers

1786 huis Jacob: Janse Berkers en wed.
Jan van Gerwen
1781 huijs Johannes Berkers
1776 huijs Johannes Berkers
1771 huijs Johannes Berkers
1766 huijs Johannes Berkers
1761 huijs Johannes Berkers
1756 huijs Johannes Berkers
1746 huijs armen
1741 huijs armen
1736 huijs armen

Evert Roijackers
Gerrit Berkers
niet bewoont
niemant
Anthonij Deckers
niet bewoont
Hendrik Joosten
Antonis Huibert Baltis
Johannes Berkers
Fransis Wilberts

1730 T.H.G. 4521 f3, 1730-1733: Gijsbert Aarts nu de wed. Jan Nooten gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie
uijt huijs ende landereijen opt Bijstervelt genaamt de Hurck. Lest betaalt 1730. Den rendant heeft
ontfangen voor de jaaren 1731, 1732 en 1733.
1737 T.H.G. 4523 f16v 1737-1741: Een hoefke en landerije opt Bijstervelt heeft in huuringe gehadt Francis
Wilberts voor 30 gl. ontf. vanden selve voor 1 jaar
30-0-0.
Nogh vande selve ontf. op rech. van huur en verschulde lasten vermits de insolventie vanden voorn.
pagter maar.
31-16-8.
1722 T.H.G. 4518 f4. 1722-1724: Joncr. Johan vander Stegen gelt jaarlijcx 8 vaten rogge reductie uijt sijne
hoeve en goederen opt Bijstervelt, lest betaalt 1728.
1722 T.H.G. 4518 f4v. 1722-1724:Den H. Geest van de Bosch gelt jaarlijcx 1 mudde rogge reductie uijtte
hoeve en goederen opt Bijstervelt, lest betaalt 1721.
1713 T.H.G. 4515 folio 5 verso 1713-1715: Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt sijn huijs
ende landerijen opt Bijstervelt genaemt den Horck, lest betaelt 1713 de rendanten hebben ontfangen voor
de jaren 1714 ende 1715 de somme van
9-0-0.
1705 T.H.G. 4513 f34v, 1705-1709: Martien Brocx heeft in hueringe een hoefken en landerijen gelegen opt
Bijstervelt alhier opde conditien als in het boeck van Goijart Voet staet geepresseeert ende deselven
gecontinueert den 4 jannuarij 1690 jaerlijcx voor de somme van 50 gl. lest betaelt 1705. De rendanten
hebben ontfangen voorde jaren 1706, 1707, 1708 de somme van 150 gl.
1702 T.H.G. 4512 f4, 1702-1705: Den H. Geest vanden Bosch gelt jaerlijcx een mudde rogge reductie uijtte
hoeve ende goederen opt Bijstervelt, lest betaelt 1701.
1702 T.H.G. 4512 f6, 1702-1705: Gijsbert Aerts gelt jaerlijcx een mudde rogge reductie uijt sijn huijs ende
landerijen opt Bijstervelt genaemt de Horck, lest betaelt 1702. De rendanten hebben ontfangen voorde
jaeren 1703, 1704 ende 1705 de somme van.
13-10-0
1702 T.H.G. 4512 f39, 1702-1705: Marten Brocx heeft in hueringe een hoefken opt Bijstervelt alhier opde
condition als nu het boeck van Goijart Voet state geexpresseert ende deselve gecontinnueert de 4 januarij
1690 jaerlijcx voor de somme van 50 gl. lest betaelt 1702.De rendanten hebben ontfangen voor de jaren
1703, 1704 ende 1705 de somme van.
1702 T.H.G. 4512 f141v 1702-1705: Peters voor 3 busselen latten 100 deck roeijen gebruijckt tot de hoeff opt
Bijstervelt mitsgaders noch 3 busselen latten te samen de somme van.
2-2-0
1697 T.H.G. 4510 f7. 1697-1699: uijt zijn huijs ende landerijen opt Bijsterveldt genaemt den Horck, lest betaelt
1697 de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 eene somme van
9-0-0.
1697 T.H.G. 4510 f137, 1697-1699: Op den 5 julij 1699 aen Dirck Jaspars timmerman volgens specificatie
ende quitantie betaelt van aen armen hoeffke opt Bijsterveldt gewerckt hebbende de somme van
8-5-0.

1694 Hoofdgeld lijst 12-06-1694 f59v:Heeft Dilis Bernaerts opt Binderse hoeve gecregen op de 10 deser van
Bakel eene jongen geheeten Martinun[onder 16 jaar]
1691 T.H.G. 4551, 16-..-1691: Specificatie voor. Gerrit Nagel van verdient arbeijts loon bij hen verdient tot
reparatie van den H. Geest hoefken op Bijstervelt.
Gemaeckt veertien voet wijnbanden tot conservatie van de balcken voor elcken voet 2 ½ st. maekt.
1-15-0
Item een ancker gemaeckt aen een black aldaer wegende negen pont ende een halff als voor 2 ½ st. t’
pont.
1-3-14
Den 4 augustij nogh veertien pont anckers gemaeckt aen de schuer aldaer het pont aen voort.
1-15-0
Item gemaeckt 4 nagels elck van een voet comt voor elcken 1 pont dus.
0-4-0
Ende 16 ancker naegel.

0-4-0

Item twee haeken aen de grooten schuer deur compt voor elcke drije stuijvers dus.0-6-0
Item 2 paer groote hengsels elck paer 12 stuijver.

1-4-0

1685 T.H.G. 4506 f7v 1685-1688: Gijsbert Aerts geldt jaerlijckx 1 mudde rogge reductie uijt zijn huijz ende
landerijnen opt Bijstervelt genaemt den Horck, lest betaelt 1683, de rendanten hebben ontfangen voor de
jaeren 1684 ende 1685 de zomme van
9-0-0.
1685 T.H.G. 4506 f223, 1685-1688: op den zelven dito aen Maij inden Hurck in groote noot ende sieck zijnde
gegeven
0-10-0.
1676 T.H.G. 4503 f8, 1676-1680: Gijsbert Aerts geldt jaerlijcx 1 mudde rogge reductie uijt zijn huijs ende
landerije opt Bijsterveldt genaemt den Horck, lest betaelt 1671, den rendanten hebben ontfangen voor de
jaere verscheenen 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ende 1677 de somme van.
27-0-0.
1676 T.H.G. 4503 f152, 1676-1680: De wed.Hendrick Gerrit Horevoorts heeft in huijringe het hoeffken opt
Bijsterveldt jaerlijcx in voorlijff 40 gl. 20 vaten gerste ende 3 vaten rogge, lest betaelt 1670, rendanten
hadden inde jaeren 1676 met
1676 T.H.G. 4503, 221v 1676-1680: Betaelt aen Wilhelmus Bouckenborg van 1 doodts kisten voor Carisse
vrouwe waer van de quitantie inde specificatie vanden H. Geest hoeve opt Bijsterveldt is begrepen de
somme van.
2-0-0
1657 T.H.G. 4497 blz. 33, 1657-1660: Item den 22 januarij 1658 vercocht aen Thunis Denis sijn lever garst
van derselve opt Bijstervelt jaerlijcx 20 vaten ad 13 st. het vat ende daer alsoo in gelt ontfangen 13 gl.
13-0-0
1657 T.H.G. 4497 blz. 29 1657-1660: Thunis Denis heeft in pachtinghe een erfenis gelegen op het Bijstervelt
ende geloif daer voor 40 gl. in voorlijff ende 20 vaten garten item 3 vaten rogh daer van ontfangen 2
jaeren te weten 80 gl. in voorlijff item 40 vaten gartst item 6 vaten rogh ende het derde jaer ontfangen
door Hendrick Gerarts teijgenwoor dighen gebruijcker des te weten 40 gl. in voorlijff item 20 vaten
garsten item 3 vaten rogh dus tsamen van hun beijden ontfangen in voorlijff 120 gl. in roghe 9 vat in
gartst 60 vaten dico. In gelt
120-0-0
In rogh 9 vaten
In garst 60 vaten
1657 T.H.G. 4497 blz. 98, 1657-1660: Item den 27 julij 1659 goet gedaen van reparatie aen Thunis Denis als
pachter vanden hoeven op Bijstervelt blijcken bij specificatien.
9-6-0
Item den 7 september 1660 van reparatien goet gedaen aen Hanrick Gerits teghenwoordige laet opt
Bijstervelt blijcken bij specificatie ende quitan.
5-4-12
Item den 18 julij 1658 mr. Jan van Oeckel met sijnen soon gewerckt opt Bijstervelt op sijne cost daer voor
betaelt 4 gl. blijcken bij quitan.
4-0-0

1657 T.H.G. 4497 f44, 1657-1660: Thonis Denis heeft in huijringe een erffenis gelegen opt Bijstervelt jaerlijcx
voor voorlijff 40 gl. 20 vaten gersten ende drie vaten rogge daer van ontfangen voor 3 jaren.
In gelt of voorlijf
IXX gl.
In rogge
IX vadt
In gerst 5 mudde
.. daer voor in gelt XXXIX gl.
1657 T.H.G. 4497 f96v 1657-1660: Betaelt aen Peter Papen over leverantie van kalck opt Bijstervelt volgens
quitantie de somme van.
VI gl. IX st.
Den 11 november 1658 betaelt aen Dirck den metser voor een dach werckens.

XI st.

1657 T.H.G. 4497 f98, 1657-1660: Den rendant heeft aen Theunis Denis goet gedaen als pachter vande hove
opt Bijstervelt volgens specificatie ende quitantie.
IX gl. VI st.
1657 Verpondingen f21: Den H. Geest van Helmondt.
Gebr. Thonis Denus, 18 gl.
1652 Verpondingen f12: Den H: Geest van Helmont.
Gebr. Tonis Denis, 18 gl.

1832 Kadaster B406: huis en erf, groot 03r 63e, Beisterveldsche akkers, klasse 9.
Eigenaar: Weduwe van Willibrordus Welten.
Opmerking:
huis nr. 255.
1809 3929 28-12-1809: Michiel van Nieuwstadt, treedt op voor Johanna Helena van Brussel weduwe van Jan
de Lorsie, verkopen in het openbaar een half huis en hof op het Binders eind nr. 307, EZ. Wilbert Welten,
AZ. Marten Bisschoppen, gaat naar Francis Maas.
1804 3999 f116, 28-12-1804: Inventaris van de goederen Laurens Klumpers, weduwnaar van
Maria van den Broek, met hun kinderen Wilhelmin, Jacoba, Johanna, Cornelis, Jan en Maria. Met o.a. 2
tieke veere bedden, 3 peuluwe en 1 kussen, 3 deekens, 5 paar slaaplakens, 1 weefgetouw, 2 kasten, 7 tinne
schotelen, zo klijn als groot, 12 witte borden, 6 bonte borden, 6 tinne borden, 2 kopere merremitten, 1
kopere handketel, 1 kopere room keteltje, 3 kopere koffijketeltje, 1 kopere theemoor, 1 eijzere ketel, 2
tafels, 8 stoelen, 1 spiegel, 1 lessenaar, 1 tinne bierkan, 2 tinne voetflessen, 1 cabinetje waar in ’t lijden
ons heere J: Christi is afgebeeld, 1 eijzere keeting, 1 eijzere blaaspijp, 1 tang en vuurijzer.
1785 Verpondingen f56v: Petronella van Deursen weduwe Marten Bisschoppen.
Antonij en Petronella van Deursen.
De weduwe Willem van Deursen.
Een huijs op den hoek van de Heistraat.
1756 4016 f34v, 09-02-1756: De Schepenen verklaren dat zij publiekelijk verkocht hebben aan Willem van
Deursen, een ½ huijs en hof, op het Bijnderseijnd op de hoek van de Hijstraat, in huur door Jan van Bree.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

Eigenaar
huis Jan de Lorge
huis of woning Jan de Lorge
huijs Jan de Lorge
huijs Jan de Lorge
huijs Willem van Deursen
huijs Willem van Deursen
huijs Willem van Deursen
huijs Willem van Deursen
huijs Armen
huijs armen
huijs armen

Bewoners
Lourens Klumpers
kinderen Jan Klumpers
wed. Jan Clumpers
wed. Jan Clumpers
Willem van Deursen
Willem van Deursen
Willem van Deursen
Willem van Deursen
Jan Peters van Bre
Jan Peeters van Bree
Jan Peters van Bree

1730 T.H.G. 4521 f16, 1730-1733: Het huijsken gekomen van Leijneke van Cralen is aanden armen
opgedragen den 20 october 1690 volgens opdragt daar van gepasseert verhuurt aan Marcelis Peters voor
14 gl.
1713 T.H.G. 4515 f 34 verso 1713-1715: het huijs van Lijneken Cralen is aenden armen opgedraegen den 20
november 1690 volgens opdragten daer van gepasseert verhuijrt aen Marcelis Peters voor 14 gl., lest
betaelt paessen 1713, de rendanten hebben ontfangen voor 2 jaeren huijre eene somme van 28 gl.
28-0-0.
1705 T.H.G. 4513 f36, 1705-1709: het huijs gecomen van Lijneken Cralen is aenden armen opgedragen opden
20 november 1690 volgens opdrachte daer van sijnde is verhuert aen Marcelis Peter Ceelen voor 10 gl.
De rendanten hebben ontfangen voor 4 jaren huere vant voors. huijs eene somme van.
1705 T.H.G. 4513 f37, 1705-1709: Het huijs gecomen van Peter Janssen van Genuchten staende ende gelegen
opt Bijnders eijnd is verhuert aen Dries Jan Driessen voor 14 gl.
1705 T.H.G. 4513 f37v, 1705-1709: De kamer van t’ selve huijs in verhuert aen Aeltjen Bernaerts voor 6 gl.
De rendanten hebben ontfangen voor 4 jaren huere de somme van.
24-0-0
1702 T.H.G. 4512 f41v 1702-1705: Het huijs gecomen van Lijneken Cralen is aende armen opgedragen den 20
november 1690 volgens opdrachte daer van sijnde is verhuert aen Marcelis van Luijck vermits Mechel de
Claddeau daer bij is woonende jaerlijcx voor huijs huer soude betaelen de somme van 6 gl. 6 st.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuere de somme van.
18-18-0
1702 T.H.G. 4512 f143v 1702-1705: hebben de rendanten betaelt voor 5 vijmen stroo gebruijckt tot het huijs
van Peter van Genuchten ende Thomas Lambers de somme van.
9-10-0
1702 T.H.G. 4512 f151, 1702-1705: den 22 januarij betaelt betaelt aen Joost de smidth voor een ijseren te
maecken aen het huijs van Peter van Genuchten de somme van.
0-8-0
1697 T.H.G. 4510 f47, 1697-1799: het huijs gecomen van Lijneken Craelen is aenden armen opgedragen den
26 november 1690 volgens opdragte daer van sijnde is verhuijrt Goort Huijbers voor 9 gl. 15 st. de
rendanten hebben ontfangen van Andries Dircx de somme van 70 gl. 1 st.
18-10-4.
1697 T.H.G. 4510 f134v 1697-1699: de rendante hebben betaelt aen eene bussel latten ende drie karren leem
tottet huijs van Lijneken Craelen opt Binders eijnd t szamen.
1-1-8.
Op den 4 meij ende 4 junij aen het huijs van Peter van Genuchten ende Lijneken Craelen betaelt en nagel
latten ende vande glasen de somme van
0-13-19.
1693 T.H.G. 4509, f 202 v. 1693-1697: die rendanten hebben opden 18 october 1695 betaelt voor 2 vijme dack
stroo op het huijs van Peter Janssen van Genuchten gecocht van Huijbert Huijbers van Vlierden voor de
somme van.
3-2-0
1690 4008 f126v, 20-11-1690: Lijneken Frans Kraeelen, verkoopt aan de gemeene armen, een ½ huijs en hoff,
opt Binders eijnde, EZ. de hoek van de Heijstraete, AZ. Peter Marcelis.
1685 T.H.G. 4506 f47v 1685-1688: Het huijz ende hof gecomen Peter Janssen van Genugte staende en gelegen
opt Bijnders eijnde alhier iz verhuert voor het jaer tot paessen 1686 voor de zomme van 30 gl. ende voor
de volgende jaren voor 15 gl. Jan d outwijff , de rendanten hebben ontfangen voor de jaren 1696, 1687
ende 1688de zomme van
43-0-0.
1685 T.H.G. 4506 f234 1685-1688: Den 21 october gecoght karren leem tot reparatie van het huijz gecomen
van Peter Janssen van Genugten daer voor betaelt de zomme van
0-12-0.
1685 T.H.G. 4506 f242 1685-1688: den 21 dito gecoght voor Prijn Kralen een karre clodt daer voor betaelt
0-18-8.
1685 T.H.G. 4506 f284 1685-1688: de 4 dito aen Lijneke Cralen gegeven vermitz sieck waz de zomme van
0-6-0.

1685 T.H.G. 4506 f286, 1685-1688: den 31 dito aen Lijneken Cralen sieck zijnde gegeven tot clodt de zomme
van 6 st. duz
0-6-0.
1685 T.H.G. 4506 f310v 1685-1688: Lijneken Cralen waz sweecx gestelt op 6 st. ende die aen haer voor 24
weecken voldaen metter zomme van
7-4-0.
1676 T.H.G. 4503 f156v 1676-1680: Het huijs ende hoff gecomen van Peter Janssen van Genuchten staende
ende gelegen opt Binders eijnde alhier is verhuijrt jaerlijcx voor 24 aen Jan Goort Slimmers, de rendanten
hebben ontfangen voor.
1676 T.H.G. 4503 f231v 1676-1680: Den 16 dito voor Peter van Genuchten een karre clodt. 0-19-0.
1676 T.H.G. 4503 f235, 1676-1680: Dito voor Peter van Genuechten out 80 jaeren aen hemd van 2 ½ elle comt
tsamen.
1-6-0.
1676 T.H.G. 4503 f310v 1676-1680: glaesmaeker vanden glasen te maken van te verlooijen aen het huijs van
Peter van Geneugte.
1-11-0.
1657 Verpondingen f26: nu den H. Geest alhier.
Jacob Gijsen prop, 9 gl.
1652 Verpondingen f16: Jacob N. N. 9 gl.
1636 T.H.G. f45v 1636-1638: item ontfangen van Hubert Jan Huijbers 50 gl. weegens het halff huijs op het
Bijnderseijnd dat hij van ons gecocht hadden dico.
L gl. 0 st.

1832 Kadaster B415ca: weiland, groot 23r 40e, Beisterveldsche akkers.
Eigenaar: Weduwe van Antonij Raaijmakers.
Opmerking:
huis nr. 258.
1803 T.H.G. 4329 f150v 11-11-1803: wed. Peter van Bussel, krijgt van de armen 2 hempdjes voor de kinderen,
en huishuur 5 gl. 4 st.
1788 T.H.G. 4328 f367v 11-11-1788: Francis Manders krijgt van de armen ½ brood in de week.
1769 T.H.G. 4531 f8, 1769-1773: een huijs schuur en hoff staande ende gelegen alhier opt Bijnders eijnd.
de voorste wooning verhuurt an Manis van Dijk voor 11 gl. sjaers ontfangen voor de jaren verschenen
paessen 1771, 1772, 1773 en 1774
1769 T.H.G 4530 f51 1765-1769: Joost van Valkenburg, krijgt van de armen 1 paer klompen.
1769 T.H.G. 4530 f8v 1765-1769: De voorste of wevers wooning. Verhuurt aan Francis Manders voor 3 jaren
en Manus van Dijk voort laaste jaar jaer voor 11 gl. ontfangen voor de jaaren 1767, 1768, 1769 en 1770.
44-0-0.
1767 T.H.G. 4530 f50v 1765-1769: de 3 kinderen van Arnoldus van Lierop krijgen van de Armen ijder 1 hemd.
1766 T.H.G. 4530 f48v 1765-1769: de vrouw van Arnoldus van Lierop krijgt van de armen, 12 ¼ el linde tot
hemden met garen.
1749 T.H.G. 4526 f14v, 1749-1753: De kamer van ’t huijs gekomen van Peter Janse van Genugten opt
Bijnderseijt verhuurt aan Elisabeth Manders jaerlijcx voor 8 gl. ontfangen voor 4 jaren 32-0-0.
1749 T.H.G. 4526 f15 1749-1753: De wevers wooning van ’t selve huijs verhuurt aan Joost van Valkenburg
voor 15 gl. jaerlijcx, ontfangen voor 4 jaren de somme van
60-0-0.
Eigenaar
1791 huis Armen

Bewoners
Leendert van Bussel, Peter van Bussel en Cornelis Waijers

1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

huis armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen

Leenderts van Bussel
wed. Arn. van Lierop en Leendert van Bussel
wed. Arnold van Lierop en Leendert van Bussel
Marcelis Peter Huijberts en Manus van Dijk
Jan van der Vorst en Francis Manders
Francis van Helmont en wed. Matthijs Manders
Francis van Helmont en wed. Matthijs Manders
Joost van Valckenburgh en wed. Matthijs Manders
Joost van Valckenburgh
Joost van Valckenburgh en wed. Hend. Jaspers

1737 T.H.G. 4523 f17v 1737-1741: De kamer vant huijs gekomen van Peeter Jansen van Genugten opt
Bijnderseijnt verhuurt aan Anthonij Hendrik Jaspers voor 9 gl. ontfangen maar eene somme van 23-5-0.
vermitsen eenige jaaren armen lieden gebruijkt hebben dus.
23-5-0.
De wevers wooning vant selve huijs verhuurt aan Joost Hend. van Valkenburg voor 14 gl. jaarlijx,
ontfangen voor 4 jaaren de somme van
56-0-0.
De schuur vant selve huijs verhuurt aan Laurens Geenen voor 8 gl. jaarlijx, ontfangen voor 4 jaaren de
somme van.
32-0-0.
1713 T.H.G. 4515 f35 1713-1715: Het huijs gecomen van Peter Janssen van Genughten staende en gelegen opt
Bijnders eijnde is verhuijrt aen Dries Jan Driessen voor 14 gl. de rendanten hebben ontfangen voor de
voors. Jaeren de somme van 28 gl. waermede betaelt is tot paessen 1715 dus
28-0-0.
1705 T.H.G. 4512 f42 1702-1705: Het huijs van Peter Janssen van Genuchten staende ende gelegen aen het
Bijndereijnd is verhuert aen Andries Jan Driessen van 16 gl. t’ jaers, de rendanten hebben ontfangen voor
huijshuere de somme van.
42-0-0
De kamer van t’selve huijs verhuert aen Aeltjen Berens voor 6 gl. jaerlijcx.
1661 3845 f102v, 14-03-1661: Peter Adriaens vant Brouwhuijs, verkoopt aan Peter Janssen van Genughte, een
huijs, hofstadt en hoff, aan het Bijnderseijnt, EZ. Gevert Cornelis van de Eijnde, AZ. verkopers dries. Als
last een cijns van 2 st. 1 duit. 5 duit H. Geest.
1661 3901, 14-02-1661: Peter Adriaens vant Brouwhuijs, verkoopt een huijs, hoff en hoffstadt, op het
Bijnderseijt, EZ. Gevert Cornelis vanden Eijnde, AZ. verkopers, als last 1 mauwer rogge aan convent van
Bijnderen. met 30 st. te betalen, gaat naar Peter Janssen.
1661 3845 f80v, 08-02-1661: Jonk. Lambrecht Millingh van Gerwen, schout, Hendrick Janssen en Jan vanden
Grootenacker, schepenen, verkopen aan Peter Adriaens vant Brouwhuijs, een huijs, hofstadt, hoff en dries
daarbij, aan het Bijnderseijnt, EZ. erfg. Marcelus van Asten, AZ. Hendrick van Crooij, stekkende aan de
waterlaat. Als last mauwer roggen convent van Bijnderen, 5 duiten H. Geest, een cijns van 2 st. 1 duit.
1657 Verpondingen f26v: den H. Geest alhier.
Peter Janssen van Genuchten, 14 gl.
1652 Verpondingen f16v: Nu Peter Janssen vanden Genuchte.
Peter Adriaens van Brouhuijs, 14 gl.
1648 3843 akte 227, 27-02-1648: Andrieske weduwe van Handrick Willems heeft gecedeerd een huis, hofstadt
en hof t.b.v. Peter Adriaens van Brouwhuijs op ’t Binderseijnde, EZ. Henrick Aerts van Croij, Aert Jan
Peters, een gemeijne waterlaet en de gemeijnstraet.

1832 Kadaster B530:
Eigenaar:
Genaamd:
Opmerking:

bouwland, groot 65r 00e, Binders eind.
Weduwe van Jan de Looijer.

Het Gasthuijs.
huis nr. 221.

1787 3968, 03-11-1787: De erfgenamen van wijlen Cornelis Schepers, verkopen in het openbaar de goederen
gelegen op het Gasthuis. Met o.a. rommel, 1 ijser uithangbord, 1 kakstoel, 2 stoelen, 1 boterstand,
tafeltjes, 1 schaaf, boor, 2 thee bussen, 11 stoelen en 2 krukken, 4 kapstokken, 1 spinnewiel, 1 ijsere
moespot, rommel, 1 mand en catoene dekens, 1 zeeft, 1 tonnetje, 1 strijkijser, rommel, 1 rolletje,
ijserwerk, 1 half tonnen, 2 schaaven, rommel, 1 voorzeel, 5 ijsere ringen, leeren, 1 raam, ijserwerk, 1
ketting, 1 haan, 1 rij zaal, 1 raags boltje, 3 thee blaaden, 1 tin steek bekke, 1 kist met glas, 1 spiegel, 1
leunig stoel, bed gordijnen, 2 stoelen, 1 lesse naar, 1 gordijn rae en vuurijser, 1 rooster en tang, 1 blaas
pijpje, haargetouw, 1 punder, 1 broeder pan en ijser, 2 vuurijsers, 1 kopere theeketel, 3 kannen, 1 bak met
vorken, 1 vuurijser, 1 tafel, 1 schouwkleed, 3 stoelen, 1 kopere panne deksel, 1 melk kannen, 2 kopere
koekpannen, 2 bed pannen, 1 kopere vijsel, 1 kopere theeketel, 1 schuijmspaan, 1 ketel, 1 balans en
schaalen, 1 kopere gieter, 1 kopere lantaarn, 2 kandelaars, 1 deurslag, 1 koeije ketel, blik, 2 schilderijen,
17 flessen, glaswerk, 1 ijsere ketel, aardewerk, 1 vuurtang, 2 schotelen, 1 bijl, 1 ketting, 1 papkommetje, 4
schotels, 37 borden, 1 sous komme, 1 kist, 5 schilderije, 12 stoelen, 1 mand en lepel, 1 spinnewiel, 1
mand, 2 tafels, 2 kasten, 1 bed en peuluw, 1 blok, 1 ton, rommel, 1 karre en 18 eijke bomen.
1756 4016 f50v, 26-02-1756: De Schepenen verklaren dat zij publiekelijk verkocht hebben aan heer Hendrick
van Adrichem, drossaart, een huijs genaamd het Gasthuijs, op het Beijnder Eijnd, in huur bij de weduwe
Lambert Welten.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

Eigenaar
gasthuis
gasthuis
gasthuis is weg Cornelis Schepers
gasthuis is weg Cornelis Schepers
gasthuis is weg Cornelis Schepers
gasthuis afgebroken is weg Cornelis Schepers
gasthuis afgebroken is weg Cornelis Schepers
huijs afgebroken is weg dheer van Adrichem
huijs gasthuijs de armen
huijs gasthuijs de armen
huijs gasthuijs de armen

Bewoners
weg
weg

armen lieden
Anthonij Tijssen pro deo
Anthonij Tijssen pro deo

1724 4327 f107v, 24-02-1724: Provisoiren van Tafel van Heilige Geest, verklaren dat het groote armen
Gasthuijs, gelegen buiten dese stadt ten delen ingestort, en vervallen en gerepareerd moet worden.
1702 T.H.G. 4512 f41, 1702-1705: Het Gasthuijs metten hoff is verhuert aen Eijmbert voor 10 gl. jaerlijcx
beginnende paessen 1682 tot 1683 alles onder conditie vande huere met den voors. Eijmbert aengegaen
inde jaeren 1681.
1702 T.H.G. 4512 f138, 1702-1705: Betaelt aen Gijsbert Leemans voor het repareren vande glasen aen het
Gasthuijs alhier volgens quitantie de somme van.
3-1-10

1697 T.H.G. 4510, f46v 1697-1699: het Gasthuijs metten hoff is verhuijrt aen Eijmert Eijmers voor 10 gl.
jaerlijcx beginnende paesschen 1682 tot 1683 alles onder condtie vande huijre met de voor. Eijmmert
aengegeven in jaer 1681.
1694 T.H.G. 4551, 12-02-1694: Specificatie voor sr. Joan de Rijck president schepen deser stadt Helmondt ter
saecke van soodanige verschotten ende gedebourseerde penningen als hij uijt cragte van commissie
vanden heeren provisoiren ende regenten vanden armen alhier de dato den eerste december 1691 totten
totten opbouw van het Gasthuijs heeft gedaen ende gedebourseert soo ende gelijck haer naer is volgende.
Eerstelijck heeft den voorn. de Rijck opden 3 januarij 1691 aen Thomas Goorts betaelt voor twaelff
vijmen dack stroo verdeckt aent voors. Gasthuijs volgens quitantie de somme van.
19-4-0
Den declarant heeft betaelt aen Joost Salien voor 26 dagen min een quartier gewerckt hebbende aent
voors. Gasthuijs daegs negen stuijvers bedragende de somme van elff gulden twaelff stuijvers volgens
quitantie de dato den 11 december 1691 dus.
11-12-0
Betaelt opden 12 december 1691 aen Aert Jacobs van Schijndel metselaer alhier over arbeijdts loon aen
het voors. Gasthuijs bij hem verdient volgens specificatie ende quitentie daer onder staende de somme
van.
29-9-8

Op den 19 december 1691 voors. heeft den declarant betaelt aen Gijsbert Leemans voor t’ maecken van
nieuwe glasen aent cleijn Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de somme van.
4-8-0
Den voorn. de Rijck heeft alnoch betaelt aen Willem Hendrick Raeijmaeckers over leverantie van hout
totten voors. Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de dato den 2 februarij 1692 de somme van.
24-0-0
Betaelt aen Thomas Marcelissen den decker over arbeijdts loon leverantie van latten deckroeijen ende
banden tottet Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de dato den 4 februarij 1692 de somme van.
9-10-0
Betaelt aen Bernaert Jacobs van Baeckel voor drie ende een halve vijm dack stroo tottet Gasthuijs volgens
quitantie de dato den 12 martij 1692 de somme.
5-12-0
Op den 18 meert 1692 heeft den voorn. de Rijck ingevolgen van zijne commissie aen mr. Dirck Jaspars
timmerman alhier over arbeijdts loon leverantie van delen tottet Gasthuijs volgens sijnen specificatie ende
quitantie betaelt de somme van eenen negentig gulden twee stuijvers segge.
91-2-0
Betaelt aen Jan Lambers van Aelst voor vier karren leem totten voors. Gasthuijs volgens quitantie de dato
den 13 april 1692 somme van.
1-4-0
Den 27 augustij 1692 heeft den voorn. de Rijck betaelt aen Joan Oldensee over leverantie van nagel tottet
voors. Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de somme van.
7-11-8
Betaelt aen sr. Quirinus van Endepoel tot s’ Hertogenbossche over leverantie van gesaeghde delen ende
sparren tottet Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de dato den 27 november 1692 de somme van.
20-12-0
Betaelt aen Thomas de decker over luijcken en leijmen aen het Gasthuijs volgens quit. de somme van.
2-0-8
Op den 6 martij 1693 heeft den voorn de Rijck laeten haelen tot Beecker staeij drie karren calck daer voor
betaelt volgens quitantie de somme van.
12-0-0
Ende daerboven voor de vracht van drie karren calck betaelt de somme van.

7-10-0

Den voorn. de Rijck hadde tot den opbouw van t’ Gasthuijs gelevert de nombre van zeven duijsent vier
hondert ende vijftig nieuwe steen ieder duijsent ad 7 gl. geteeckent compt den declarant de somme van.
52-15-0
Ende comt voorde vrachten ende bij vaeren vande steenen voors. tottet Gasthuijs gebruijckt van ieder
duijsent de somme van eenen gulden thien stuijvers bedragende tsamen de somme elff gulden thien st.
dico.
11-10-0
Den voorn. declarant comt voor sijne veelvoudige diensten vacatie ende
verschotten van geldt aende arbeijders vant voors. Gasthuijs gedaen ten minste eene somme van.
20-0-0
1692 T.H.G. 4551, 04-12-1692: Aen mijn ed. eerw. heeren schepenen der stadt Helmondt. Geven met alle
respect te kennen de drie kinderen Jenneken Janssen van Vlierden wed. Jan Janssen Hulsbos hoe dat
hennen moeder eenige dagen van eene besmettelijck sieckte inde Gasthuijse deser stadt, is comen te
overlijden blijnende de eene jongen suppliant in desen inden voors. Gasthuijse sitten, waer van den
outsten soon ontrent 12 jaeren oudt is ende de ander minder jaerige vande selve besmetelijk sieckte cranck
liggen, de welcke van hongers noodt geschapen zijn te verderven.
1692 T.H.G. 4550, 10-07-1692: Aen d’ heeren provisoren der armen van desen stadt Helmont. Lijsbet
Hendrick Goris alhier in t’ Gasthuijs wonende met twee kleijne kijnderen alwaer gheen kost bij is ende
van haeren man verlaeten. kantl: Dionisius Bunnen armen meester aen suppliante in desen weeckelijck
uijt te rijcken een broodtken.
1685 T.H.G. 4506 f178, 1685-1688: Het Gasthuijz alhier op ordonnantie vande heeren provisoren vanden
armen ende het zelve laten repareeren ende opbouwen compt zamen te bedragen voor arbijderz aen het

zelve alz aen latten stroij, deck roede, hout alz oock roede te zamen volgenz register vanden rendant de
zomme van 92 gl.
1676 T.H.G. 4503 f182 1676-1680: De rendanten hadden door ordere van schout ende schepenen gerepareert
het Gasthuijs midts die den rooden loop alsdoen was reguerende
1676 T.H.G. 4503 f230, 1676-1680: Den 2 dito aen Aeleken inden Gapert int Gasthuijs sieck leggende
gegeven.
0-4-0.
1676 T.H.G. 4503 f242 1676-1680: De 5 october Ariaentie Wilbers met 3 kinderen den rooden loop hebbende
gedaen int Gasthuijs ende aeldog gesonden een carre clot tot 16 st. ende voor 24 st. aen bier ende broodt
tsamen.
2-0-0.
1676 T.H.G. 4503 f242v en 243 1676-1680: Betaelt aen Adriaentie Wilbers uit Gasthuijs tot Thomas Baernaets
wende anderen midt t affsterven van een kindt int Gasthuijs vanden roodenloop ende andere noch sieck
liggende aen bier broodt suijcker als andersints.
2-19-0.
1676 T.H.G. 4503 f251. 1676-1680: Den 6 december het Gasthuijs door Heijlken Hermans laeten scrobben
ende voor 4 st.wieroock ende 8 st. voor arbeijdt tsamen betaelt.
1-2-0.
1676 T.H.G. 4503 f265v, 1676-1680: Dito aen Grittie dat int Gasthuijs woont van armoede vergaen
0-10-0.

.

1676 T.H.G. 4503 f293 1676-1680: Dito aen Grittie int Gasthuijs sieck te bedde liggende gegeven.
0-8-0.
1676 T.H.G. 4503 f307v en 308 1676-1680: Den 20 dito Corten int Gasthuijs sieck liggende gegeven om
medicamenten te haelen tot Boeldonck.
0-5-0.
1676 T.H.G. 4503 f314 1676-1680: Den 10 dito Jen Lochtens dochter sieck int Gasthuijs ende alle dagen de
corse hebben ende voor bier, broodt, melck ende boter betaelt.
1-16-0.
1657 T.H.G. 4497 f50 1657-1660: Den 23 dito vercocht aen Jan Willems ende Adriaen Lucas van Gassell 2
essen boomen staende aent Gasthuijs voor.
VI gl. IX st. 2 oirt
Den XI junij 1659 vercocht aen Jan Hendricx het tophout van een eijcken boom aent Gasthuijs om 2 gl.
dico.
1657 T.H.G. 4497 f61v 1657-1660: Den 17 dito gegeven aen het dochterken van Peter Hanrick Stercken int
Gasthuijs om de sieckte van haer vader.
1657 T.H.G. 4497 f67v 1657-1660: Den 5 dito Jan Swagers een heele dach gearbeijt op op sijne cost om t’ graff
cant die gesoucken was op macken aent Gasthuijs wort gestelt.
1657 T.H.G. 4497 f68 , 1657-1660: Dito betaelt aen Willem van Helden over 3 karren sant om daer mede de
voet pat vast te maecken tegens t’ Gasthuijs.
VII st. II oirt
1657 T.H.G. 4497 f71, 1657-1660: Den selven dito betaelt aen huijsvrouwe Jan van Asten van bier dat
Jenneken van Gent voor het bestellen uit Gasthuijs ende voor haer sieckten in verscheijde reijsen hadde
laeten haele.
XVII st.
1657 T.H.G. 4497 f99, 1657-1660: De 6 october betaelt aen Jan Aerts over leverantie van een bussel latten aent
Gasthuijs.
VI st.
Den 6 october betaelt aen Dries den Decker voor 2 daegen te decken opt Gasthuijs.
I gl. XV st.
1657 T.H.G. 4497 blz. 46, 1657-1660: Item de 9 dito Jan Swagers een halven dagh poten geseth opde straete
voor het Gasthuijs door legeeren vanden heer rent mr. Johan Pieterson op sijn cost wort geselt ter
descretie den heere auditeur deser rekening.
1657 T.H.G. 4497 blz. 74, 1657-1660: Item den 19 september 1657 Jenneken van Gent van een swaer accident
siecke lijck sijnde in het Gasthuijs beselt bij Jan Cuijper in cost ende dranck …des weecks 2 gl. ende isser

geweest 16 weken daer voor betaelt aen selven 32 ende aen de huijsvr. van Jan de Cuijper nong
toegevueght voor haeren trouwe diensten sieckete ende andersint Jennekens van Gent Gent swerts
rockens.
32-0-0
1657 Verpondingen f19v: Het Gasthuijs.

1656 T.H.G.449 f61, 26-03-1656: betaelt voort decken latten en strooij aent Gasthuijs de somme van.
IIII gl. XVI st. II oirt.
1652 Verpondingen f11: Het Gasthuijs.
1651 T.H.G. inv. nr. 555, 27-12-1651: Aan Geeff Cornelis van den Eijnden, betaald voor het brengen van oude
stenen van Bijnderen naar het Gasthuijs. 07-10-00.
1651 T.H.G. inv. nr. 555, 02-06-1651: Op Bijnderen een partij oude stenen gekocht in het bijzijn van Goort van
Merevoort ten behoeve van het Gasthuijs. 25-00-00.
1646 T.H.G. 4490, f54, 1646-1648: Den 6 mert aen Dries Sijmons betaelt van 7 daeghen deckens op het
Gasthuijs blijckt bij quitantie.
No. 4.
VII gl.
1646 T.H.G. 4490, f54v 1646-1648: Den 24 ditto betaelt aen mr. Philips voor 800 deckbanden bij hem gehaelt
ende op het Gastuijs verdeckt de somme van
I gl.
Den 30 ditto betaelt aen Gevert Hendricx voor 100 deckroijen op het Gasthuijs gebruijckt compt.
VII st.
1646 T.H.G. 4490, f60v 1646-1648: Den 7 ditto betaelt aen mr. Jan den gelaesmaecker voor de gelaesen te
verloten ende te stoppen in het Gasthuijs blijcken bij quijtantie. No. 21.
II gl. VIII st.
Adi ditto gecogt 2 paer clompen een paer voor het kijnt van saliger Lijn Pennicx ende het ander paer voor
Perijn Clompen die in het Gasthuijs woont daer voor betaelt tsamen.
V st.
1646 T.H.G. 4490, 64, 1646-1648: Den 28 ditto met ons drijen bestelt aen Dirck den metsselaer om het
Gasthuijs op sijn cost daer het noodich was opte metsen doen oncosten gedaen. X st.
1646 T.H.G. 4490 f67, 1646-1648: Den 1 september gegeven aen Paulis den smit van seeckere geheijn te
maecken aen het Gasthuijs.
1646 T.H.G. 4490 f69v 1646-1648: Den 11 ditto bestelt aen mr. Lambert van Goch hout te sneijden de 100 voet
voor een gl. ende 17 st. ende dat om de deuren ende solders te repareeren in het Gasthuijs doen oncosten
gedaen 2 st. waer van de helcht aenden selven mr. Lambert saliger moghen gecort worden aen sijn
verdienste.
XII st.
Den 12 ditto betaelt aen Tunnis Slutties 3 gl. 3 st. ende dat voor 7 carren leem die aen het Gasthuijs sijn
gebruijckt geweest blijckt par quitantie. No. 47.
III gl. III st.
1646 T.H.G. 4490 f82, 1646-1648: Den 4 april 1648 betaelt aen Lijn Peter Craelen van tghene haer meer was
gelooft boven het gebruijck van het Gasthuijs met sijn toebehoirten voor het onder houden van het
onmondighe kinderen van zaliger Willem Cluppen een ende een van Lijn Pennincx als blijckt bij haere
quitantie. No. 97.
I mud rogghe
Ende in boeckweijt
IIII vat
1636 T.H.G 4487 f60, 1636-1638: Item gegeven van calck te bestaen ende sandt te haelen int Gasthuijs 18 st. 2
oort dico.
0 gl. XVIII ½ st.
1636 T.H.G 4487 f60v, 1636-1638: Item gecocht 15 vaet calck tot 16 st. het vaet om int Gasthuijs te
gebruijcken facit in gelt 12 gl. 15 st. dico.
XII gl. XV st.
1636 T.H.G 4487 f62, 1636-1638: Item geven van 2 carren sandts te haellen die in het Gasthuijs gebruijckt zijn
geweest 6 st. dico.
0 gl. VI st.

1636 T.H.G. 4487 f76v 1636-1638: Item betaelt aen Lambert van Goch ende Reijnder van Goch van dat aen het
Gasthuijs getimmert hadde 4 gl. 11 st. dico.
IIII gl. XI st.

1636 T.H.G. 4487 f77, 1636-1638: Item betaelt aen Dijrck den metser ter somma van 2 gl. ter cause dat hij een
muer int Gasthuijs opgetimmert hadde dico.
II gl. 0 st.
Item betaelt aen Jan Phipsen van 6 nieuwe gelaesen te maecken met anderen gelaesen te stoppen 9 gl. 10
st. blijckende bij specificatie ende quectantie sub no. 83 dico.
IX gl. X st.
Item betaelt aen Lambert van Goch van de dueren ende vensters te maecken int Gasthuijs 2 gl. dico.
II gl. 0 st.
Item den 1 october 1637 betaelt aen Jan Jordens 3 gl. 7 st. van slooten ende spillen voor de gelaessen te
maecken int Gasthuijs ende harren opde Dueseldoncq dico.
III gl. VII st.
1636 T.H.G. f77v 1636-1638: Item noch betaelt aen eenen man van Aerle Beeck 5 gl. 12 st. ter causse dat hij 8
daegen int Gasthuijs gebruijckt ende gelijemt hadde dico op zijne costen. V gl. XII st.
Item betaelt aen eenen decker die 3 daegen op henne cost int Gasthuijs gedeckt hadde daeghs 18 st. comt
2 gl. 14 st. dico.
II gl. XIIII st.
Item betaelt aen stroo dat op het Gasthuijs verdeckt worden ter somma van 4 gl. 12 st. 2 oort dico.
IIII gl. XII ½ st.
Item noch gecocht een vijff stroo tgeen op het Gasthuijs verdeckt worden costen 25 st. dico.
I gl. V st.
1625 T.H.G 4484 f28v 1625-1631: Willem Geisberts heft in paechtinghe een halve sille lants gelegen neven het
Gaesthuijs 3 sjaers voor 9 gl. ende heft betalt 1625, 1626, 1627,1628 ende 1629 comt hijer ontfangen in
gelde VI veijf jaeren.
XLIIII ½ gl.
Mets dat hij heft gecort X st. van den graef op te graeven ende heft hijer met betalt 1629
1625 T.H.G. 4484 f48v 1625-1631: Den 19 meij Hennen Hanrick gehadt 2 daegen ende halen om heggen aef te
houwen ende uijt te slegten om in het Gaesthuijs te gebrancken ende hem daer geven op Sijnnen coest 10
st. comt.
XXV st.
Item betalt aen Peter Wijnants van de gelaessen in het Gaesthuijs te maecken 4 gl. 15 st. den 12 junij bij
qutantij.
III gl. V st.
Den 20 junij van Gabriel van Berchem gecoft 100 laetten van het Gaesthuijs te gebruijcken daer voor
betalt 2 gl. 10 st.
II gl. X st.
Den 4 julij gecoeft 18 vaetten calcx van in het Gasthuijs te gebruiken voor het vant geven 8 ½ st. comt in
gelden 7 gl. 13 st.
VII gl. XII st.
Den 30 julij Maethijs den smett geven van een slot op te maecken met ene slutel aen het Gaesthuijs te
gebruicken.
III st.
1625 T.H.G. 4484 f49. 1625-1631: den 2 augustij betalt aen Truij Snijders van 4 caersste lems in het Gaesthuijs
te vaeren van die kaers geven 5 st. 1 ort.
XXI st.
Den 4 augusti betalt aen Jan de decker van Stiphout van caerssen lems in het Gasthuijs te vueren van
diecaers geven 5 ½ st. II gl. III st.
1625 T.H.G. 4484 f49v 1625-1631: Item den 14 september Jan Maessen geven van 6 daegen in het Gaesthuijs
te metssen 10 gl. comt.
III gl.
1625 T.H.G. 4484 f50v 1625-1631: Item den 12 november betalt voor een veijm schoeven 2 gl.10 st.
Op het Gaesthuijs
II gl. X st.
Alnoch betalt aen Jan den Decker van 5 caerssen lems in het Gaesthuijs te brijngen de caers 5 ½ st. comt.
XXVII ½ st.
Item alnoch betalt aen Pouwels den smedt van twe geheijndt te maecken aen een duer in het Gaesthuijs
7 st.
VII st.
1625 T.H.G. 4484 f52, 1625-1631:Item den 16 meij betalt aen Aert Jan Guelten X gl. II st. dat Peter Craellen
daer haedden gehant doen Jaecom Baetten kijnder in het Gaesthuijs laeger van de peste No.
X gl. II st.
1625 T.H.G. 4484 f62v 1625-1631: Item betalt aen Jan den snijder van twe caerssen lems in het Gaesthuijs te
vaeren daer voor betalt.
X st.

Den 24 october betalt aen Willem Geraerts van twe daegen op het Gaesthuijs te decken daechs 12 st.
vomt.
XXIII st.
Op datto geven aen Peter Craellen van twe daegen en ene halve dach te lucken ende te leijmen daech 10
st.
XXV st.
Item alnoch aen Peter Craellen van twe daegen ter gelden voorsten daech 8 st. als doen bij die door
doesers betalt 2 potten bijers de pot 2 st.
IIII st.
Den 14 november Gerart Aerjaens den gelaesmacker geven een gelas te maecken in het Gaesthuijs.
XIIII st.
1625 T.H.G. 4484 f67, 1625-1631: Item betalt aen Willem van den Kerckhoef 5 gl. 4 st. van bijer dat hem waes
gehaelt van Dirck de coetsijer van de heer van Helmont gewest liggende sijck in het Gaesthuijs.
V gl. IIII st.
1625 T.H.G. 4540, 1625-1631: den XXVII daech meert 1625, soo heeft mij Derck Bechx doei maecker den
Heilgestmester aen het Gast[huijs] gemaeckt een gehien met nagel aen kelder III st.
noch een craem met een haecck gemaeckt aen duer II st.
den 6 daech meeij gemaeck VII gelas spellen IX st.
den II dach augustus vermaeckt het slodt aen die hoechcamer en met eenen neij sluetel en meet sijn
toebehort VII st.
noch een gehien gemaeckt aen het hecken aen Gast[huijs]
weergt III pont mien een vriedel pont het pont II ½ st.
belopt te samen met die nagel VIII st.
noch eenen sluetel tot een grindel slodt gemaeckt aen get Gast[huijs] III st.
noch aen duerslodt verdint en eenen neij sluetel gemaeckt en met een plaet verdint tesamen VI st.
noch een grindet slodt gemaeckt met sijn toebehoort aen Gast[huijs] IX st.
noch nagel gemaeckt voor I st.

1622 3827 akte 69, 19-04-1622: Thomaes Janssen van Leeck heeft aangenomen van Jan Mertens en Jan Becx,
promisoren der Tafel van de Heilige Geest van Helmond, te bewaren in deze tijd van pest het Gasthuys
dat buiten Helmond staat, van heden tot Bamis naastkomende. Alle zieken en kranken, door de pest
besmet, en de armen en schamelen, zullen in Thomaes een goede Gasthuismeester vinden. Hij zal de
doden, ook degenen die niet in het Gasthuis zijn gestorven, begraven, en de kerkmeesters zullen geldelijk
bijspringen, namelijk met 90 gl. en 9 vaten rogge voor de voornoemde periode. Bovendien zullen
familieleden der opgenomen zieken niet alleen dringend worden verzocht hun zieken te gaan bezoeken,
maar ook 6 st. in de kosten bij te dragen, en, indien er mensen in hun eigen huis of hut zijn overleden, dan
moeten die familieleden ook helpen bij het begraven, en daarbij 25 st. per keer betalen. Ook het ’’cuysen’’
en het ’’scrobben’’ van het huis na een sterfgeval moet door familie worden gedaan. Bij absentie van
familie zal de Gasthuismeester die taak uitvoeren, maar ook daar staat weer een aparte vergoeding
tegenover.
1613 T.H.G. 4483 f22. 1613-1618: Item alnoch ontfangen van vercochten afval van die timragie int Gasthuijs
van stroo, hout ende dorre willigen ende ettelijck scaerhout dat bedraecht in alles te samen.
XVII gl. V st.
1613 T.H.G. 4483 f23v. 1613-1618: Reparatie van het groot Gasthuijs.
Den II mert 1614 bestelt het voerscr. Groot Gasthuijs aen Jan den raeijmaker op tselve wederom op te
maecken ende reparein ende hen daer aff geloeft ende betaelt.
XIIII gl. I st.
Met den wijncoep
1613 T.H.G. 4483 f33. 1613-1618: Noch de selven raeijmaker gegeven van het voirsceven Gasthuijs boven te
verstellen ende te verscicken om te decken ende drie oude coetsen te vermaken geg. in alles.
XXX st.
Noch tot Jan Rutten gehaelten nagel totten groten Gasthuijs ende cleijnen Gasthuijs ende tot der schueren
opten Hilacker een gehele neuwe schuere ende reparatie vanden hoeven in alles per quijtantie. XI gl. VI
½ st.
Den VII april gecocht IIIC L latten totten voirscr. Groten Gasthuijs het 102 gl. II st.
VII gl. VII st.

Den VIII april gecocht van Jan Gevert van Dorren soen XVI vijmen schoven totten versc. Gasthuijs die
vijmen XXX st. facit.
XXIIII gl.
Noch die tijt gecocht van Goert van Stercksel 4 vijmen een bussel die vijmen oock XXX st. facit te
samen.
VI gl. III st.
Noch die tijt gecocht tot grote Gasthuijs van Henrick … Jacobs tot Dorren 9 vijmen die vijmen 30 st. ende
opten hoope drie potten biers facit in alles.
XIII gl. XV st. I oirt

1613 T.H.G. 4483 f33v 1613-1618: Noch die selve tijt gecocht tot het voorscr. Gasthuijs van Sijmon Aerts tot
Lierop 5 vijmen dack stroes die vijmen XXX st. facit.
VII gl. X st.
Noch die selve tijt gecocht van Arien Slaets 3 vijmen eem halve de vijmen XXX st. facit.
V gl. V st.
Noch hier toe gecocht vier duijsent deckbanden het duijsent XII ½ sl. facit.
II gl. X st.
Noch gecocht van Geraert Aerts tot Mierlo een hegge tot bantroijen voor II gl. X st. ende gegeven Steven
Martens van die hegge alhier int Gasthuijs te brengen – 14 st. maect.
III gl. XII ½ st.
Noch van Thomis Jan Ansems gecocht 400 bantroeijen het 104 st. facit.

XVI st.

Noch den XXV meij gegeven Aert Lamberts van Lierop van het groot Gasthuijs te decken op sijnen cost
in alles.
XIX gl. XVII st.
1613 T.H.G. 4483 f34. 1613-1618: Noch tot den voersr. Groten Gasthuijs gecocht van van Jan Goertsse
plancken ende nagel hout voor.
II gl.
Noch gecocht den V junij totten voerscr. Gasthuijs gecocht van Henrick Thomas van Someren XI vaten
calcx het vath 6 st. I oirt ende I st. opten hoep facit.
II gl. XVII st. III oirt
Noch doen snijden int voerscr. Gasthuijs 8 neuwe haertbalken daer aff gegeven met den oncosten daer om
gedaen.
VI ½ st.
1613 T.H.G. 4483 f34v. 1613-1618: Noch gecocht van Jan Goorts van Beth tot reparatie vanden cleijnen
Gasthuijs een hondert 1 ½ buende en latten het hondert II gl. II ½ st. beloept.
II gl. VIIII ½ st.
Den XXV meij heeft Aert Lamberts van Lierop aengenomen te decken het cleijn Gasthuijs met gedrenen
dack ende te latten ende te oeperen ofte dienen in alles te samen voer.
IX gl.
1613 T.H.G. 4483 f35. 1613-1618: Noch gehadt int groot Gasthuijs twee timmerluijden II ½ dach ende gegeven
elcke sdaechs XXII st. op hennen costen facit in II ½ dach.
III gl. X st.
1613 T.H.G. 4483 f35. 1613-1618: Gegeven van mutsaert in Gasthuijs te brengen voer die armen.
VII ½ st.
Gegeven Ariaen gelaesmaker van 2 neuwe gelasen te maken int Gasthuijs.

XXXII st.

1613 T.H.G. 4483 f35v 1613-1618: noch uijtgedaen bij deseprovisoers XVI heester opte Doesseldonck ende die
geset int Gasthuijs met noch samen pooten oncosten daer om gedaen die tijt.
X st.
want gegeven II oirt st. van die selve te dragen int Gasthuijs.
Gegeven Jacob Dirxen van Bakel het groot ende cleijn Gasthuijs te voeren.

XLII st.

1613 T.H.G. 4483 f36. 1613-1618: Den 4 augustij gegeven Jan Peters den raeijmaker van het cleijn Gasthuijs
op te maken van sijnenhout.
XIIII gl. XIIII st.
Den 27 december Arien de glaesmaker hier inne gemaect int cleijn Gasthuijs 3 neuwe gelasen ende een
oude vermaect becoemt.
III gl.

1613 T.H.G 4483 f41v. 1613-1618: Den 25 augustij 1616 alhier gecomen eene man met twe vrouwen ende die
moeten logeren int Gasthuijs enden anderen dachs doen varen tot Gerwen oncosten hier om gedaen in
alles
XXIIII st. I oirt
1832 Kadaster C321: **
huis en schuur, groot 16r 80e, De Duizeldonk, klasse 7.
Eigenaar:
Pieter van Kraaij.
Opmerking:
huis nr. 313.
1829 Duizeldonk, bevolkingsregister. Pieter van Kraaij * 31-05-1772, Anna Margareta Rooijakkers
* 10-04-1771. Kinderen: Gertuida 18 jaar, Petronella * 13-12-1813, Nicolaas * 03-06-1815, landbouwer,
Johannes * 24-11-1817, landbouwer. Inwonend: Godefridus Wilbers * 21-03-1824.
1807 4000 f155, 31-01-1807: Adriaan van Kraaij, wonende te Udenhout, Pieter van Kraaij, Nicolaas van Hout,
man van Maria van Kraaij, wonende te Lieshout, Jacobus en Hendrik van Kraaij, Ambrosius van Kraaij,
wonende te Someren, de erfgenamen van Gerrit van Kraaij en Johanna Maria van Liempt. 2 e lot krijgt
Pieter van Kraaij een huizinge, stal, schuur, schop en werf op Duizeldonk, EZ. kinderen Hendrik
Verbakel, AZ. een weg.
1785 Verpondingen f99: Pieter van Kraaij bij deling 31-01-1807, Adriaan, Hendrikus, Ambrosius, Pieter,
Jacobus en Maria van Kraaij.
Gerrit van Craeij ter togte.
1782 3993 f85v, 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 e lot krijgt Michiel
Peter Berkers ⅓ part van een huijsinge, stal, schuur en schop op Duijseldonk gelegen.
1776 3992 f127, 28-12-1776: Inventaris van de goederen van Catharina Verhorevoort weduwe van Verbakel,
met o.a.: 2 veere bedden met 2 peuluwen en 4 kussens, 2 wollen deekens, 2 paer slaeplakens, 2 veere
bedden met 2 peuluwe en 4 kussens, 2 wollen deekens, 2 paer slaeplakens, 4 kussen slopen, 3 kopere
handketels, 1 kopere koeijkeetel, 1 ijsere haal, 1 tang, 1 vuurijser, 3 spinnewielen, 1 eetens kastje, 1 ijsere
moespot, 12 tinne borden, 9 tinne schotels, 1 tinne baer, 1 tinne trekpot, 6 houte stoelen, 1 ijsere koekpan
en hangijser en langhael, 3 schotel recken, 2 kopere tee ketels, 2 tafels, 1 boterstand, melktob en
roomstoop, 1 hooge kar, 1 leege kar, 1 ploeg, 1 eegt, 1 saal, 2 paer ijsere hagten en 24 silver hemdrok
knopen.
1760 4016 f161v, 17-05-1760: Peeter van Oorschot verkoopt aan Jan Verbakel een huijsinge, landerijen op de
Duijseldonk, in gebruik door Wilbert Welten. Als last ¼ deel van 11 gl. een cijns van 1 gl. 8 penn.
1756 4016 f45v, 26-02-1756: Heeren Hendrik van Adrichem, drossaart, Johan Francois Walraven, Crispinus
Hoekwater, Jacobus Weijman en Gerardus van Hogerlinden, scheepenen, verklaren volgens een resolutie
van 17-04-1755, publiekelijk te hebben verkocht aan Peeter Berkers een huijsinge met de landerijen, in
gebruik geweest door Peeter van Stiphout, op de Duijseldonk gelegen, als last aan ’t gasthuijs te ’s Bosch
¼ part 11 gl. en een cijns van 8 penn.
1756 4016 f30, 09-02-1756: Heeren Hendrik van Adrichem, drossaart, Johan Francois Walraven, Crispinus
Hoekwater, Jacobus Weijman en Gerardus van Hogerlinden, scheepenen, verklaren volgens een resolutie
van 17-04-1755, publiekelijk te hebben verkocht aan Peeter van Oorschot een huijsinge met de landerijen,
gebruik geweest door Peeter Huijbers, op de Duijseldonk gelegen, als last aan ’t gasthuijs te ’s Bosch ¼
part 11 gl. en een cijns van 8 penn.
1751 3987 f406v, 16-01-1751: Hendrik van Moorsel, administrerende van de armen, verhuurt aan Peter Clasen
van Stiphout, de ½ van de gehele hoeve genaamd de Duijseldonk, de schuur van de andere hoeve
voorheen gebruijker Joost van Waarsenburgh.
1751 3987 f408v, 16-01-1751: Hendrik van Moorsel, administrerende van de armen, verhuurt aan Peter
Huijbers, de ½ van de hoeve genaamd de Duijseldonk, met een huijs, hoff, teul en weijlanden.

1739 3986 f15v, 09-03-1739: Willem Clomp, administrerende van de armen verhuurt aan Peter Clasen van
Stiphout, de hoeve genaamd de Duijseldonk, bestaande uit huijsinge.
1739 3986 f18, 09-03-1739: Willem Clomp, adminisstrerende van de armen verhuurt aan Peter Huijberts, de
andere helft van een hoeve de Duijseldonk, huijs, hoff, teul en weijlanden.
Eigenaar
1791 huis Gerrit van Craaij
1786 huis tot 2 vermaakt Gerrit van Kraaij en
Hendrikus Verbakel
1781 huijs tot 2 vermaakt Hendrikus Verbakel
en kinderen Peeter Berkers
1776 huijs tot 2 vermaakt Aert, Jan en
Hendrikus Verbakel en wed. Peeter
Berkers
1771 huijs tot 2 vermaakt Jan Verbakel
en
Peter Berkers
1766 huijs tot 2 vermaekt Jan Verbakel
en
Peter Berkers
1761 huijs tot 2 vermaekt Jan Verbakel
en
Peeter Berkers
1756 huijs tot 2 vermaekt Peter van Oorschot
en Peeter Berkers
1746 huijs armen
1741 huijs armen
1736 huijs armen

Bewoners
Adriaan van Craaij
Hendrikus Verbakel en Peter Koolenburg
Hendrikus Verbakel en Peter Colenburg
wed. Jan Verbakel en Dirk Berkers

Aert Verbakel en Dirk Berkers
Dirk Berkers en Arnoldus Verbakel
Wilbert Welten en Dirk Berkers
Peeter van Stiphout en Gerrit Doense
Peter Huijberts en Peter Clase van Stiphout
Peter Huijberts en Peter Clase van Stiphout
Peter Classe van Stiphout

1734 3985 f96, 06-12-1734: De provisoren van H. Geest verhuren aan Peter Huijberts een hoeve de
Duijseldonk, bestaande uit een huijs, hoff, teul en weijlanden.
1734 4523 f15v 1737-1741: Opden 6 dec. 1734 dandere helft der voors. hoeve verhuurt aan Peeter Huijberts
voor 25 gl. gelt en 25 vat rog, met de buijten landen als voor.
1733 T.H.G. 4327 f179, 09-06-1733: Wij Johan de Cassemajor drossart Cornelis Ingeham en Cornelis Hoofdt
schepen der stadt Helmont, doen cond en certifieeeven bij dese dat voor ons gestaen ende gecompareet is
Jacobus van der Velden administrerende armen mr. deser stadt ter eenre, en de Peter Clase van Stiphout
ter andere zijde verklarende, provisoren huringe uijtgegeven en de verhuurt te hebben en hij tweede
comparant in huringe aangenomen ende gehuurt hebbende van een hoeve gent. Duijseldonk namelijk de
huijsinge daer den gewesen hoevenaar Reijnier Berkers gewoont heeft met een stalleke gebruijkt door den
andere hoevenaar Joost vande Waarsenburgh.
1733 T.H.G. 4523 f15 1737-1741: Op den 9 junij 1733, is de hoeve gent. de Duijseldonk verhuurt voor de helft
aan Peter Clasen van Stiphoud ende daar voor belooft jaarlijcx te betalen in gelt de somme van 25 gl.
voort voorlijst en 25 vaten rog waarinne begrepen sijn de buijten landen bij de hoeve gebruijks werdende.
den rendant heeft ontfangen voor 4 jaren nu gelt de somme
100-0-0.
Ende in rog volgens het register naar afftreck van remis
102 vat R.
Ende in boekweijt
12 vat B.
Item wegens de stads reële lasten ontfangen naar aftreck vant remis tot 4-18-4 wegens de verdronken
weijlande eende somme van
155-13-4.
Kantl: huure is jaars 25 vat rog voorde twee jaren 50 vat ende anderen 2 jaren 64 vat rog volgens resr.
vanden heere provisoiren vanden 27 dec. 1740 geremitteert 12 vat rog dogh dese 12 vat rog met boekweijt
te leveren dus wel als inden text.
1733 T.H.G. 4327 f187v 19-12-1733: Provisoren van de armen tafel van de stadt Helmont, dat Hend: Speij
molder tot Baakel tot laste vander armen heeft staan een rente van 4 gl. emploijeren tot de hoogh noodige
reparatie vande eene hoeven de Duijseldonk, waarvan in gebruijk heeft Peter Claase van Stiphout.
1730 T.H.G. 4521 f63, 1730-1733: Den rendant heeft betaelt aan Martinus Verhoeven voor 6 vijmen strooij
gebruijkt aande huijsinge de Duijseldonk volgens quitantie.
9-12-0

1730 T.H.G 4521 f80, 1730-1733: Den rendant heeft betaelt aen Jacobus van Liempt cum suo borge mr. van
bamis 1732 tot 1733 ter saeke voors. en sulx mede vande goederen de hoeve de Duijseldonk bewoont
geweest bij Rijnier Berckers eene somme van 142 gl. 12 penn. dus volgens memorie en quith.
142-0-12
1730 T.H.G 4521 f14, 1730-1733: Opden 14 janrij 1730 is de hoeve gent. de Duijseldonk verhuurt aan Rijnier
Berkers ende daar voor belooft jaarlijcxte betalen in gelt de somme van 60 gl. voort voorlijff en 60 vaten
rogge waarinne begrepen sijn de buijten landen bij de hoeven gebruijkt werdende.
Den rendant heeft ontfangen voor 2 jaren pagt de nombre van 120 vaten rogge dus … item nog ontf. voor
het derde jaar dat ten halve beteult is geweest ende in boekweijt ende in garst, ende in gelt de somme van.
60-0-0
1722 T.H.G f35, 4518 1722-1724: Opden 31 december 1721 is de hoeve genaamt de Duijseldonk verhuurt aan
Gerrit Hagemans ende daar voor belooft jaarlijcx te betalen in gelt somme van 50 gl. voort voorlijff, en 50
vaten rogge waarinne begrepen sijn de buijten landen bij de hoeve gebruijkt werdende.
1722 T.H.G. 4518, f65v. 1722-1724: den rendant heeft betaelt aan Corn. Baudewijns voor het maken vande
pomp op de Duijseldonk volgens quith.
2-10-0
1722 T.H.G. 4518, f65v. 1722-1724: Item betaelt aan Lambert Welten mr. timmerman voort maken vande selve
pomp volgens specificatie en quith.
9-10-0
1722 T.H.G. 4518 f135v 1722-1724: De rendanten hebben betaalt voor eenige plavuijsen gebruijckt tot den
oven op de Duijseldonk volgens amotatie een somme van 1-6-0.
1722 T.H.G. 4518 f149 1722-1724: No. 54. Betaalt aan Claas Jansen wegens geleverde latten ende voor
arbeijtloon gedaan aande hoeve de Duijseldonkse de somme van 29 gl. 15 st. dus volgens specificatie
ende quitantie
29-15-0.
1722 T.H.G. 4518 f149v 1722-1724: No. 56. Betaalt aan Lindert Martens voor 150 ove plavuijse gebruijckt
op de hoeve de Duijseldonk volgens quitantie eene somme van
1-6-0.
1718 T.H.G. 3982 f152v, 06-01-1718: De Armen meesters verhuren aan Joost Janse van Waerdenburgh de
hoeff genaamd de Duijseldonck, met huijsinge, schop, schuere, landerijen, weijden en beemden. Eerder
verhuurt aan Lijsken weduwe van Wilbert Janssen Backers was de vorige gebruiker.
1713 T.H.G. 4515 f134, 1713-1715: Anthonij Janssen van Gerwen is volgens conditie bij Joost vanden
Waarenburgh bestelt jaerlijcx voor 33 gl. de rendanten hebben betaelt voor 2 jaeren volgend quitantie de
somme van
66-0-0.
1713 T.H.G. 4515 f116 1713-1715: Betaelt ofte goet gedaen aen Hendrick ofte Jan Cornelis Vogels hoeve naer
opde Deuseldoncq oiver verschotten van reparatie, houdt ende arbeijts loonen volgens die specificatien
ende. quitanties bedragen t samen somme van 70 gl. 9 st. die hier uijtgeeft conne dus
70-9-0.
1713 T.H.G. 4515 f116verso 1713-1715: Mede goet gedaen aen Joost Janssen van Warenberch over nodige
materialen dienende tot reparatie vande hoeve bij hem gebruijckt wordende volgens memorie ende
quitantie de somme van
37-3-0.
1713 T.H.G. 4515 f117verso 1713-1715: De rendanten hebben gerestitueert aen Joost van Waerenbergh
hoevenaer op de Deuseldoncq volgen quitantie dat over betaelt hadde de somme van
10-0-0.
1713 T.H.G. 4515 f112verso 1713-1715: Betaelt aen Andries de steenbacker aen stroij op de Deuseldonck
gebruijckt volgens quitantie de somme van
3-10-0.
1713 T.H.G. 4515 f30 verso 1713-1715: Joost van Warenbergh heeft in huijringe de andere hoeve, en daer voor
jaerlijcx sall moeten betaelen in geldt.
1713 T.H.G. 4515 f114verso 1713-1715: De rendanten hebben betaelt aen Willem Hendrick Raijmakers voor
geleverde steenen totte Deuseldoncxse hoeve volgens quitantie de somme van 17-14-0.

1712 T.H.G 3982 f69, 21-05-1712: De Armen meesters verhuren aan Joost Janssen vanden Waerdenburgh de
hoeve genaamd Duijseldonck, met huijsinge, schop, schuere, landerijen, weijden en beemden. Lijsken
weduwe van Wilbert Janssen Backers, was de vorige gebruiker.
1707 T.H.G. 3981 f323, 18-01-1707: De armen meesters verhuren aan Wilbert Jan Banckers de hoeff genaamt
de Duijseldonck, met huijsinge, schop, schueren landerijen en weijden, tegenwoordig door hem in
gebruik.
1707 3981 f324v, 08-01-1707: De armen meesters verhuren aan Cornelis Jan Vogels, de hoeff genaamd de
Duijseldonck, met huijsinge, schop, schuer, landerijen, weijden en beemden, tegenwoordig door hem in
gebruik.
1705 T.H.G. 4513 f31v 1705-1709:De wed. Wilbert Jan Banckers heeft in hueringe de andere Deuseldonckse
hoeve op conditie daer voor jaerlijcx sal moeten betaelen in gelt de somme van 120 gl. mitsgaders 120
vaten rogge volgens de huercedulle de dato voors. der 8 januarij 1707 waer inne begrepen sijn de buijten
landen bijde voorschreven hoeve gebruijckt werdende. De rendanten hebben ontfangen wegens het
voorlijff vanden jaeren van 1705, 1706, 1707 ende 1708 de somme van. 480-0-0
1705 T.H.G. 4513 f128v 1705-1709: Van beijden de hoevenaers der armen hoeve gent. de Deuseld: ingevolg
vanden heeren provisoiren over den jare 1709, 209 vat boeckwijt in plaetse van 209 vat boeckwijt ende
selve 209 vat boeckwijt hier voor fol. 31 ende 32 verso te vollen als rogge voor ontfanck gebracgt ende
vermits de rogge aldoen tot merckelijcken hoogere prijs als den boeckwijt heeft gestaen soo voert voor de
rogge alhier geselt tegens 2 gl. t’vat gereeckent de somme van.
418-0-0
Ende voorden boeckwijt tegen 14 st. het vat gerekent de somme van.
196-6-0
Welcke voors. somme van 146 gl. 6 st. afgetrocken sinde vanden voors. somme van 418 gl. soo comt de
rendanten deswegen de somme van 271 gl. 19 st. dus alhier voor uijtgaeff wert gebracht dus.
217-19-0
Somma comt dese uijtgaeff in gelt te bedragen eene somme van.
Ende den rogge de nombre van.
Ende in boeckwijt.

271 gl. 14 st.
1039 vat
179 ½ vat B.

1702 T.H.G. 4512 f35, 1702-1705: Joost Berckers nu Cornelis Vogels heeft een vanden hoeven opde
Deuseldonck in huere jaerlijcx in gelt de somme van 90 gl. en daer en boven de qutantiteijt honderttien
vaten rogge mits genietende voorde schade van t’ bevroren kooren eens alles volgende conditie.
1702 T.H.G. 4512 f139v 1702-1705: Betaelt voor het repareren vanden hoeven opde Deuseldonck de somme
van.
3-0-0
1702 T.H.G. 4512 f142v 1702-1705: plancken tot de hoeve opde Deuseldonck om deuren te maecken de
somme van.
3-13-0
Opden 12 mert hebben de rendanten betaelt aen Gijsbert Leemans voor het maecken vande glasen opde
Deuseldonck volgens quitantie de somme van.
5-11-0
1702 T.H.G. 4512 f145, 1702-1705:Opde 8 meij 1704 betaelt voor arbeijts loon vant maecken van 3
slachboomen aende Deuseldonck de somme van.
3-0-0
1700 3981 f240, 27-12-1700: Jan Roeffs armen meester verhuurt aan Wilbert Jan Banckers de hoef genaamd de
Duijseldoncq, met huijsinge, schop, schueren, landerijen, weijden en beemden.
1700 3981 f244, 19-01-1701: Jan Roeffs armen meester verhuurt aan Cornelis Jan Vogels, de hoeff genaamd de
Duijseldoncq, met huijsinge, schop, schuere, landerijen, weijden en beemden.
1697 T.H.G 4510, 39 v, 1697-1699: Wilbert Jan Thonis heeft in huijringe de anderen Deuseldoncx, folio 40.
hoeve op conditien daer voor jaerlijcx sal moeten betaelen in geldt de somme van 110 gl. mitsgaders 110
vaten rogge, volgens de conditie als de datum 14 januarij 1689 ende voor de buijten lande 50 gl.
ingevolge de voors. conditie hadde Goijart Voet ontfangen voor het voorlijff over de jaeren 1693 ende
1694.

1697 T.H.G. 4510, f138en 138v, 1697-1699: De rendanten hebben aen Wilbert Janssen hoevenaer op de
Deuseldoncq goet gedaen dat hij over repartij aende hoeve verschoten hadde volgens neffens gaende
memorie eene somme van 7 gl. 10 st. dus hier
7-10-0.
1693 T.H.G. 4509, f53, 1693-1697: Wilbert Jan Thonis heeft in huijringe de andere Deuseldonckse hoeve op
conditien daer voor jaerlijcx sal moeten betaelen in geldt de somme van 110 gl. mitsgaders 110 vaten
rogge volgens de voors.
1693 T.H.G. 4509, f227. 1693-1697: Eijken Suetens is bestelt bij Wilbert Janssen van Bakel opde Deuseldonck
voor de somme van 42 gl. aenvanck nemende den 30 october.
1791 T.H.G. 4551, 21-05-1691: Den heeren provisoiren ende regenten vande armen goederen binnen der stede
Helmondt hebben dit ondeges. besteck vanden reparatie ende metse werck lest besteedt ende aenbestelt
aen mr. Peter Olifiers vanden Bergh voor ende omme de somme van ses ende dertich gulden den welcken
t’ selve heeft aengenomen lestelijck te sullen volteeren ende opgemaeckt.
1 Stallinge van Joost Berckers. eerstelijk 5 gebout stijlen op sijn verijste hoochte in haer loot stellende
opte wijnnen om de selve met steene stijpers te connen onder metselen ende op deselve te stellenende te
leggen houte peulling in haer viercant anderhalfven steen 5 duijmen dick.
2 Daer en boven de usen wormen naer vereijsch vant werck sijn loot stellende in te trecken de inteugen
met henne pinnen ende pijlen in tot werck naerde oost ende west sijde.
3 De onderplaijen naer vereijsch vant werck in te trecken ende de stijlen in haer loot te stellen opgaeve
onderplaijen met houts nagels welte versien ende onder de plaijen te stellen bondige ende bequaeme
lipstocken als anderen houte peullinge naer vereijsch vant werck.
4 De richels inde uijtstijlen met haere pinnen ende gaten in malcander een te wercke ende wel te versien.
5 Den dack worm die gebroken is gevonden wederom met een hout las wel versien vast te maken om
noch met ijser banden gebonden te werden naer vereijsch vant werck.
6 noch 2 stijlen inde schuijre naest de oost zijde opte winnen met houte stocken te versien ende te quaet
hout aff te jagen.
7 den aenemer sal gehouden wesen te sagen ontrent 80 voet plaijen swaer ende dick naer vereijsch vant
werck.
8 item 2 paer nieuwe inganck deuren te maecken aende schuijr ende schaepenkoeij.
9 Inden sal den aennemer vanden 7 ouden gevallen timmer vanden oude schop moeten 2 gebonten
huijsinge met sijn affgangen moeten optimmer ende richten alles naer behooren met sijne plaijen wand 2
stijlen ende righels ende t’ geene daer van dependeert ende op te eene eijnde vanden selven schop
maecken eene vercens koije daer hem t’ selve sal aengewesen ende ter plaetse geselt werden.
10 Mitsgarder de hoeve van Wilbert Janssen aenden turffschop te leggen 80 voet pla[nken] met houte
wandt stijlen plaij stocken richels te sagen ende te beslan met …pinnen ende gaten met houten nagele …
vereisch van weck te maken
11 Daer en boven onder eene gebou….. te leggen eene behoorlijk stijlen stock…
12 Item inde schaeps koije vanden voornoemde Wilbert twee balcken opte winden de steene stijlers daer
onder staende opte metselen met nieuwe peuleewen te versien het quat hout vande stijlen aff te sagen soo
hooch t’ werck vereijsche sal.
Aldus gedaen ende aenbesteedt onder beloofte dat den aennemer bij het opnemen van het werck protelijck
sal werde betaelt. ondertekent opden 21 maij 1691.
1691 T.H.G. 4551. Reperatie mijne hoeve op Douseldonck daer Wilbert Jansen op woont aengaende het jaer
1690 en 1691 ende 1692 dat daer verresirist is.

Zij den eersten gecockt vuijef buesselen en houden
laeten daer voor gegeven
noch gecocht tot reperatie van eene houven twee gulden naer.. twaelf stuijvers dito
Aen den decker betaelt voor neghen daghen aerbeijt loon.
Noch voor laeten gegeven ende betaelt.
Noch voor naegelen ende aen die hoeve gekeuck sije daer gegeven.
Noch voor vier daeghen aen den decker van aerbijt loon.

2-14-0
2-12-0
3-12-0
2-12-0
1-0-0
1-12-0

1689 3981 f57v, 14-01-1689: De armen meesters verhuren aan Wilbert Jan Banckers, huijsinge, schop, schuijre,
landerijen, weijden en beemden, genaamd de Deuseldoncq.
1685 T.H.G. 4506 f40, 1685-1688: Wilbert Jan Thonis heeft de anderen Duijseldonckse hoeve op conditie van
voorlijf ende coorn alz voor iz geseijt daer en boven 50 gl.
1685 T.H.G. 4506 f179. 1685-1688: de 21 februarij aen Willem Janssen op de Duijseldonck goet gedaen ofte
betaelt voor gedaene reparatie ande zelve hoeve vande Duijseldonck.
1685 T.H.G.4506 f182v 1685-1688: voor de extraordinare lasten van de hoeve gebruijckt werdende bij Wilbert
op de Duijseldonck volgenz quitantie de zomme van.
62-19-0.
1685 T.H.G. 4506 f185v 1685-1688: Ende voor reparatie betaelt aen Joost de Bercker aende hoeve op de
Duijseldonck de zomme van.
6-12-8.
1676 T.H.G. 4503 f139, 1676-1680: Jan Hendrick Cuijpers heeft in huijringe de andere Deuseldoncx.
Hoeve op alle de conditij van voorlijff als voor geseijdt is, de rendanten hebben ontfangen voorde jaeren
1676, 1677, 1678 ende 1679 de somme van 400 gl. ende dat van voorlijff verscheenen St. martij 1679 dus
hier de voors. somme van.
1676 T.H.G. 4503 f143, 1676-1680: de rendanten hebben ontfangen van Jan Henrick Cuijpers voor sijn
contigent ord 50 gl. sjaers bedraegenden voor de voors. 4 jaeren de somme van. 200-0-0.
1676 T.H.G. 4503 f186v 1676-1688: Jan Hendrick Cuijpers ofte Wilbert zijne suicesseur heeft in huijringen de
anderen hoeven Deuseldoncxe hoeve waer van den de lasten ende reparatien alhier mede zijn volgens te
weten.
1676 T.H.G. 4503 f349v. 1676-1680: de somme van 350 gl. als bij de quitantie vande hoevenaers ende alle
anderen die eenige der armen goederen zijn gebruijcken ende zall connen te consteren monterende over de
391 gl. daer en boven gedurend ende deselffs administratie sieck vanden rooden loop als mede den
grooten reparatie vanden nieuwe schuijr opde
1676 T.H.G. 4503 f350 1676-1680: Deuseldoncx hoeve als andersints mitsgaders verschotten van penningen
die den rendant heeft moeten verschieten ende soo veele jaeren gemist hebbende soo wordt tselve alhier
gestelt ter descretie vanden heeren ouditueren ter somme van.
1657 T.H.G. 4497 f42v 1657-1660: Hendrick Jan Cuijpers heeft in pachtinge de anderen Deuseldoncxse hoeve
op condtie alsvoor, bij den rendant ontfangen drie jaren.
In rogge
XXXI mud VI vat
In plaetse van gerst
IC XXVI gl.
In boter
.IC V ll
1657 T.H.G. 4497 blz. 31, 1657-1660: Item ontfangen van Hendrick Cuijpers wegens het overlaeten van hoeve
opde Deuseldonck aen Jan sijnen soone 12 vat.
12 vaten rog
1657 T.H.G. 4497 blz. 32, 1657-1660: Item ten selve dito vercocht aen Hendrick Cuijpers de lever garst van
dander hoeve op de Deuseldonck voor den selve jaer gevallen des te weten 16 vaten ten prijse als boven
ende alsoo dar voor in gelt ontfangen 40 gl. 10 st.
40-10-0
1657 T.H.G. 4497 blz. 72, 1657-1660: Item alnoch gegeven door orde vanden heere predicant aen onbekende
gedaen 4 vaten rogge in specie gecomen van het mud van Hendrick Cuijpers wegens het overlaten vanden
hoeve opde Deuseldonck aen Jan sijne soone hadde beloop.
4 vaten rog

1657 T.H.G. 4497 blz. 97 1657-1660: Item betaelt aen Dominicus den metser voor tmaecken van een nieuwe
put aende kleders en muren van Deuseldonck tsamen.
9-18-0
1657 Verpondingen f50: den H. Geest van Helmondt.
Gebr. Jan Cuijpers, 31 gl.
1656 T.H.G. 4496 f67, 1656-1657: den rendant heeft mette wagens vande Deuseldonck tot Deursen geweest om
het cooren te haelen ende doen bijden voer luijden paerden en andere.verteert. I gl. XII st.
1656 T.H.G. 4496 f43v 1656-1657: Hendrick Jan Kuijpers heeft in pachtinge de andere Deuseldoncse hoeve op
conditie alsvoor.
bijden rendant ontfangen voor anno 1655 in rogge
X mud VI vat
in plaetse van garste
XXXVI gl.
in voorlijff
L gl.
in boter
XXXV ll
1652 Verpondingen f42: Den H. Geest van Helmondt.
Gebruijcker Hendrick Cuijpers, 31 gl 10 st.
1646 T.H.G. 4490 f46v 1646-1648: Die andere Deuseldoncxe hoeve heeft in pachtighe Hendrick Cuijpers
jaerlijcx X mudden rogghen 5 mudden garsten in voorlijff L gl. XXV pont booteren ende XV vijmen
schoeven op sijnen costen te leggen volghende de pach recedulle daer van sijnde in rogghe ontfanghen 3
jaeren compt ende het 2 jaeren.
XXX mudden rog
Item bij desen rendant ontfanghen den 3 mert 1646 5 mudden ende deselve vercocht het vat 14 ½ st. item
den 20 jannuarij 1647 alnoch vanden selven ontfanghen V mudden ende deselve vercocht het vat 12 ½ st.
compt hier ontfanghen 81 gl.
LXXXI gl.
In gelde 100 gl.
IC gl.
In bootere 50 pont.
L pont
1646 T.H.G. 4490 f74, 1646-1648: Den 26 december 1647 goet gedaen van reparatie aen Hendrick Cuijpers
ende vanden voordere jaeren als blijckt bij specificatie. No. 69. ter somme van. XVIII gl. IIII st.
1636 T.H.G. 4487 f34, 1636-1638: Handerijck Jan Cuijpers heeft in pachtinghe de ander hoeve opde
Dueseldoncq voor het jaer 1637 alswaneer de pestientaele sieckte alhier was gheweest waer voor hij dat
jaer gelooft heeft te betaelen in voorlijff 50 gl. in rogge 10 mud in garste 5 mudde 25 pont bootere ende
in strooij 15 vijmen te decken op sijnen cost ende is bij de rendant ontfangen het voors. jaer 1637 t’
weeten in voorlijff 50 gl. in rogh 7 mud in boeckwijt in plaetsche van rogge 3 mud 8 vaet ende in
boeckwijt in plaetsche van rogge 3 mud tsamen 10 mud in garste 1 mud 8 vaet ende in boeckwijt in
plaetsche van garste 1 mud 10 vaet ende ontfangen in booter 25 pont ten volle comt alsoo ontfangen als
voor in gelde 50 gl.dico.
L gl. 0 st.
In rogh 7 mudde dico.
VII m. 0 st.
In boeckwijt in plaetsche van rogh ende garste voor mud 6 vaet dico.
IIII m. VI vaet
In garste 1 mud 8 vaet dico
I mud VIIII vaet
In booter 25 pont
XXV pont
1636 T.H.G. 4487 f62v 1636-1638: 28 augustij 1637, Item alzoo eenen troup peerden opde Dueseldoncq
waeren ende gheschapen was daer groote schade te doen soo sijn den presedent Becx ende den vorster
alhier waer de selve ruijters gegaen alsdoen door ordre der selven aen hen gheschoncken eenen dobbelen
Hartoch 6 gl. 5 st. dico.
VI gl. V st.
Item gegeven aen Sijmon Janssen 8 st. ter causse dat hij de sauvegarde sijn koninglijck van Hispangnien
ende ende vanden prins van orangen op de Dueseldoncq aen eenen pael slag dico. 0 gl. VIII st.
1636 T.H.G. 4487 f32v 1636-1638: Bruesten Andriessen heeft in pachtinghe d’ een hoeve opde Dueseldoncq
jaerlijxc door 15 mudden roggen ende 5 mud garsten in voorlijff 50 gl. in booter 25 pont ende 15 vijmen
schoeven op sijnen koste decken ende heeft betaelt het jaer 1636 t’weeten in voorlijff 14 gl. is alsoo 10 gl.
quit gholden ter cause door de pestientiaele sieckte A. Becx et Hamselroij ende ontfangen in rogge 12
mudden rest noch 3 mudde in garste ontfangen ter vollen 5 mud ende is 2 mudden roggen quijt
ghescholden ter cause als voor rest alsoo nog 1 mud rogge en is gheen booter bij rendant ontfangen comt
alsoo ontfangen als voor.

In gelde 40gl. dico.
In rogge 12 mud dico.
In garste 5 mud

XL gl. 0 st.
XII m.
V m.

1625 T.H.G. 4484 f25, 1625-1631: Dirck Bruistens heft in paechinge deen hoeffe op de Dusseldonck tjaers
voor XV mudde roggen 5 mudde gaersten 14 gl. in groes gelt 25 pont boetteren 10 viemen schroven ende
is de verschreven Dirck schuldich van het jaer 1622, 1623 ende 1624 in rogge XVI mudde in garst een
mudt I ½ vat in gelt 84 gl. 5 st. in boetter 24 gl.
Hijer aef ontfangen van den vorschreven.
Dirck in rogge.
VIII mudt IIII vat III cop rogge
In gaerst ontfangen.
V mudden
In gelt ontfangen.
XXVIII gl. V st. II ort
In boetter ontfangen.
XXIII I vierendel
Anno 1626 den 15 mert aefgerekent met de weduwe van Dirck Bruistens soo daer sij schuldich blift tot
het jaer 1625 kerstemis inclus
In rogge.
21 mudde 9 ¼ vat
In garst.
I mudde anderhalt vat
In gelt.
105 gl. 19 ¼
In boeter
6 ll 3 vierendel
Hijer op ontfangen in rogge.
VII mudde VIII vat
In gaerst ontfangen.
V mudt X vat
In gelt ontfangen.
99 gl. V st.
In reperacie.
IIII gl. XII st.
Blickt dar de weduwe schuld blick.
Van de jaeren 1625 in gelt.
II gl. II st. een ort
In rogge.
VIIII mudden een half
Van en ene halven cop des is gaerst ontfangen oeck voor rogge memoria.
1625 T.H.G. 4484 f25v 1625-1631: Brusten Drissen heft in pachtinghe de hoeffe op die Dueseldonck tjaers
voor XV mudt rogge 5 mudde gaerste 15 gl. in groes gelt in boetter XXV pont X veijmen schoeven hijer
op ontfangen van den vorschreven Brusten Drissen.
Heijer op ontfangen van den verschreven Brusten Drissen in rogge.
LXIII mudde ½ vat
1629 voor den haegelslach quit geschreven.
I mudde
In gaerst ontfangen.
XXV mudde I rog
In gelt ontfangen met sijn reperacie.
II C XII gl. I ½ st.
In boetter.
I C XVI pont III vat
Blickt daer den vorschreven Brusten schuldich gebleven van de jaeren 1626, 1627, 1628, 1629 ende 1630
in roghe.
X mudt XI ½ vat
In gaerst oever gelevert enen cop.
In boecken rest noch.
VIII pont I vierdel
In gelt aelnoch.
XXX VII gl. XVIII st.
1613 T.H.G. 4483 f19. 1613-1618: Dirck Bruijstens heeft in pachtinge de eene hoeve opte Doeseldonck sjaers
voer XV mudden roggen ende 3 mud gerst ende III voerlijff XL gl. in boter XXX pont in schooven VII ½
vijmen ende is schuldich gebleven inde leste rekening III rogge 4 mud ende in voirlijff XXXVII gl. III oirt
st. in boter ende schoven nihil.
1613 T.H.G. 4483 f38. 1613-1618: Dirck Ambrosius laet van die ander hoeve ter Doeseldonck ons gelevert
eene reparatie brieff vande jaren 1614, 15, 16 ende 1617 bedragende volgens des specificatie brieve daer
van sijnde die somme.
XXXI gl. III st.

1832 Kadaster C325:
Eigenaar:
Opmerking:

huis en schuur 15r 40e, De Duizeldonk, klasse 8.
kinderen Thomas van den Broek.
huis nr. 312.

1829 Duizeldonk, bevolkingsregister. Renier van den Broek, landbouwer 49 jaar, Anna Maria van Tilburg * 0411-1790 te Bakel. Kinderen: Catharina * 13-12-1818, Adriaan * 06-03-1820, Johannes Hubertus * 03-121821, Theodorus * 03-03-1824, Josina * 08-10-1827, Hendrica * 04-12-1830. Inwonend: Josephus

Vosselen, landbouwer, * 14-08-1802 te Deurne, Johanna van der Vorst 25 jaar, Peter van de Laar 17 jaar,
landbouwer * te Bakel, Johanna van den Broek 54 jaar, Goord van den Broek, landbouwer * 02-08-1777.
1785 Verpondingen f99: de weduwe Tomas van den Broek ter togte.
1765 3990 f33, 05-01-1765: Bij Jacob Berkers oud 46 jaar, gehuwd met Catharina Verstappen oud 40 jaar,
Jacomijna Peters van Duijnhoven oud omtrent 23 jaren, dienstmeijd, dat bij hem op
28-04-1764 is ingebroken op zijn huijs in de Duijseldonk. Er is gestolen 2 off 3 neteldoeke, mansdassen
getekend met J. B. 1 swart en wit gestreepte, 1 linde mans voorschoot, 1 vrouwe kapje van wit catoen en
roode bloemen en banden van blauw fressele lint, 1 vrouwe kapje nog ongemaakt, 1 witte linde
voorschoot en 1 blauwe, 1 oude blauwe catoene voorschoot, 1 flemme vrouwe rok van rood bruijne en
witte strepen, 1 voorschoot mitselaen groen, bruin en wit gestreept, 1 bruijn stoffen jak, 2 paer swarte
vrouwe wolle handschoen, 1 paer vrouwe schoen met silvere gespen, kleijne ronde gespen, sijnde de
beugel als een hartje gemaakt, 19 linde vrouwe mutsen, eenige baten, 4 ellen min een vier en deel wolle
damast blauw en groen van couleur, 4 kleijn kinder hemtjes, eenige kleijn kinder gijntjens en mutskens, 1
rood catoene slaeplijfke, 1 kinder borstrok van tier en taij, tier taije keel van der de soon Pieter oud
omtrent 9 jaer, van de dogter Jennemarie oud omtrent 12 jaren, 1 geel stoffe schout, 1 gestreepte rok wit
en blauw, 1 witte linde voorschoot, een1 blauw en wit gestreepte voorschoot, 1 paer swarte wolle koussen
met wit aangebreijd, eenige mutsen van wit gestreept linden, sommige gemerkt met een M. 1 rood en wit
dobbelsteene neusdoek, 1 neusdoek grove blauwe met kleijne witte streepen en 1 silvere haarnaeld.
En bij dienstmeijd 1 stoffe mantel en rok geel agtig met 1 rode weerscheijn van couleur, sijnde de mantel
gevoedert met swart gebloemt catoen en int lijff met groff linden en inde mouwen met fijnder linde, 1
stoffe jak genoegsaem vande zelve couleur als voors. mantel en rok, 1 wolle damaste slaeplijff, blauwe
grond met roode bloeme, 1 nieuw caleminke slaeplijff groen van grond met boketten off bloeme, 6 silvere
knopen aan de mouwen, 1 keurslijf nieuw overtrokken met blauwe calemink met roode bloemen, 1 witte
linde scholk getekend J. V.D. H. 1 ongetekent, 1 niet geheel gemaakt, 1 blauwe linde voorschoot, 1
voorschoot rood en wit dobbelsteen, 1 swart gebloemde catoene voorschoot, 1 blauwe boeselast scholk, 4
netel doeke neusdoeken, 1 getekent met de letters J. V. D. H. 1 roode sijde neusdoek, met kleijne witte
streepkens, 2 rood dobbelsteene groff linde neusdoeken, 2 neusdoeken blauw en wit gestreept, 1 beste
rood en witte dobbelsteene neusdoek, omtrent 15 hemden daer van 3 voort hart getekent met een J. een
getekent aan de hals met de letters J.P.V.D. en 2 met de letters J.V.D. een sitse ondermuts rood gebloemt
en omboort met rood sijde lint, 2 witte gestreepte linde mutsen met kant deene getekent met de letters
J.V.D. 1 partij linde baeten sommige met kanten en sommige met reepkens een daer van gemerkt P.V.D.
en eenige J.V. en D. off H. 1 stroeije hoed gevoert met catoene wit van gront en kleijne roode bloemen, 1
paer witte wolle kousen, 1 goude kruijs en knop daer aan een swarte bantje met kopere haekskens en een
lint, 1 silvere kruijs, 1 silvere hals slot, 1 silvere kruijs sonder oog, 1 rond swart snuijff doosje, 1 gulden
stuk en eenig kleijn geld.
1756 4016 f46, 09-02-1756: Heeren Hendrik van Adrichem, drossaart, Johan Francois Walraven, Crispinus
Hoekwater, Jacobus Weijman en Gerardus van Hogerlinden, scheepenen, verklaren volgens een resolutie
van 17-04-1755, publiekelijk te hebben verkocht aan Reijnier Bernards een huijsinge met de landerijen,
gebruik geweest door voorschreven Bernards, op de Duijseldonk gelegen, als last aan ’t gasthuijs te ’s
Bosch ¼ part 11 gl. en een cijns van 8 penn.
1756 4016 f31v, 09-02-1756: Heeren Hendrik van Adrichem, drossaart, Johan Francois Walraven, Crispinus
Hoekwater, Jacobus Weijman en Gerardus van Hogerlinden, scheepenen, verklaren volgens een resolutie
van 17-04-1755, publiekelijk te hebben verkocht aan Jacobus Berkers een huijsinge met de landerijen,
gebruik geweest door Nicolaas Berkers, op de Duijseldonk gelegen, als last aan ’t gasthuijs te ’s Bosch ¼
part 11 gl. en een cijns van 8 penn.
1752 3987 f452, 02-11-1752: Hendrik van Moorsel, administrerende van de armen verhuurt aan Nicolaas
Berkers, de helft van een hoeve genaamd de Deuseldonk.
1751 3987 f412, 23-01-1751: Hendrik van Moorsel, administrerende van de armen verhuurt aan Reijnier Jan
Delis Bernarts, de helft een hoeve genaamd de Deuseldonk.
1742 3986 f127v, 26-09-1742: Cornelis Boudewijns, administrerende van de armen verhuurt aan Nicolaas
Berkers een hoeve genaamd de Deuseldonk.

1742 3986 f129v, 26-09-1742: Cornelis Boudewijns, administrerende van de armen verhuurt aan Jan van
Geffen een hoeve genaamd de Duijseldonk.
1737 3985 f163v, 09-03-1737: De provisoren van H. Geest verhuren aan Nicolaas Jacob Berkers de hoeve de
Duijseldonk, bestaande in de nieuwe huijsinge, teul- weijlanden.
Eigenaar
1791 huis wed: Thomas van den Broek
1786 huis tot 2 vermaakt wed. Thomas
van den Broek en wed. Jacobus Berkers
1781 huijs tot 2 vermaakt wed. Jacobus Berkers
en de vrouw van Tomas Bisschoppen
1776 huijs tot 2 vermaakt Reijnier Bernards
1771 huijs tot 2 vermaakt Rijnier Bernards
1766 huijs tot 2 vermaekt Rijnier Bernards
1761 huijs tot 2 vermaakt Rijnier Bernards
1756 huijs tot 2 vermaakt Rijnier Bernards
1746 huijs armen
1741 huijs armen
1736 huijs armen

Bewoners
Thomas Bisschoppen
wed. Jacobus Berkers en Thomas
Bisschoppen
wed. Jacobus Berkers en de vrouw van
Tomas Bisschoppen
Reijnier Bernards en Jacobus Berkers
Jacobus Berkers
Rijnier Bernards en Jacobus Berkers
Rijnier Bernards en Jacobus Berkers
Rijnier Bernards en Jacobus Berkers
Jan van Geffen en Claes Berkers
van Gestel en Claas Berkers
niemant

1697 T.H.G. 4510 f152v en f153, 1697-1699: Maria Fabers is bestelt bij Joost Berckers op de Deuseldoncq
voor de somme van 50 gl. aen vanck nemende den 2 november 1692, lest betaelt totten 21 augusti 1697
inclijs, de rendanten hebben betaelt ofte wel goet gedaen voor de mondt costen vande selve Maria de
somme van 100 gl.
1697 T.H.G. 4510 f151, 1697-1699: den soon van Lambert Gabriels bestelt opden 3 julij 1698 bij Joost
Berckers hoevenaer op de Deuseldoncq voorde somme van 50 gl. int jaer, de rendante hebben betaelt ofte
wel goet gedaen aende voorn. hoevenaer voor cost geldt vervallen
17-12-8
1697 T.H.G. 4510 f38, 1697-1799: Joost Berckers heeft een vande hoeven op de Deuseldoncq in huijre,
jaerlijcx in geldt de somme van 90 gl. ende daer en boven de quantiteijt van 110 vaten rogge mits
geniende voor de schade van t’ bevroren coorn 12 vaten rogge eens alles volgens conditie
1689 T.H.G. 3981 f55v, 14-01-1689: De Armen meesters verhuren aan Joost de Bercker waar de voors. Joost
nu opwoont, genaamd de Deuseldoncq.
1686 T.H.G 3981 f34v, 19-03-1686: De Armen meesters verhuren de hoeve genaamd Deuseldoncq aan Joost
Berckers, die daar nu opwoont.
1685 T.H.G. 4506 f39, 1685-1688: Joost Berckers heeft een vande hoeven op de Duijseldonck in huijre
jaerlijckx in voorlijf volgenz de teste huercedulle van dato den 15 decem. 1666 ter zomme van 10 gl. ende
12 mudde rogge in specie ende nogh 5 gl. jaerlijckx.
1685 T.H.G.4506 f182v 1685-1688: Item betaelt aen den zelven voor de lasten extraordinare van de andere
hoeve op de Duijseldonck gebruijck werdende bij Joost de Bercker.
1685 T.H.G. 4506 f184v 1685-1688: Ende voor de extraordinare lasten van de anderen hoef op de op de
Duijseldonck gebruijckt werdende bij Joost de Bercker, betaelt volgenz quitantie de zomme van
58-15-0.
1685 T.H.G 4506 f211v , los vel. Sr. Arnoldus van Oldenzee cum suis als armen mr. deser stede Helmondt
hebben met confent vande opper regente dese onderteeckende, verhuijrt de hoeve genaemt de
Deuseldoncq aen Joost Berckers daer hij zelven tegenwoordig op iz woonende voorde tijt van de naest
een volgende jaeren, met 3 … seggen inde kersth: dagen, wie van gelieven sall. [rechter kant in gedeelte
verdwenen]
1685 T.H.G. 4506 [Binnen zijde van blad] De voorn. regente hebben uijt consideratie gem moverende ende
pricipaleckijcken ten opsigte vanden oncosten die den huijrder inne dese heeft moeten onderstaen ten

reguarde, van nieu battament, ofte timmeren vande voorn. hoeve daer de selven op iz woonende ende voor
zijnde tijdt vervallen.
1676 T.H.G. 4503 f138, f139, 1676-1680: Hendrick Josephs heeft een vande hoeven op de Deuseldoncq in
huijre, jaerlijcx in voorlijff volgens de leste huijrcedulle van dato den 15 december 1666 ter somme van
100 gl. ende 12 mudde rogge in specie voor 6 jaeren met drie te mogen opseggen aenvack genomen.
1676 T.H.G. 4503 f143, 1676-1680: de rendanten hebben ontfangen van Hendrick Josephs Verdeuseldoncq
voor sijn contigent ad 21 gl. 10 st. bedraegende voor 4 jaeren de somme van.
86-0-0.
1676 T.H.G. 4503 f182v, 1676-1680: Op den 28 junij gecocht 4 vaten calck voor Hendrick Josephs hoevenaer
van eene hoeve opde Deuseldonck midts dat den put was ingevallen betaelt voor ieder vat 15 st. comt.
3-0-0.
1676 T.H.G. 4503 f185, 1676-1680: Betaelt aen Bartel Hendricx Verspaget borgmr. wegens de de
Deuseldoncxe hoeve daer Hendrick Josephs in woonende over stadts lasten volgen quitantie de somme
van 117 gl. 15 st.
117-15-0.
Betaelt aen Andries Verhees borgenmr. wegens de Deuseldoncx hoeve van Hendrick Josephs over stadts
lasten tot lasten vanden eijgenaer volgens quitantie.
1657 T.H.G. 4497 folio 42, 1657-1660: Joseph Hendrick Josephs heeft in pachtinge een hoeve opde
Deuseldonck daer voor geloopt jaerlijcx los en vrij te betaelen 10 ½ mudde rogge 5 mudde gartste 50 gl.
in voorlijff 35 pont boter ect.
In rogge
XXX I mud VI vat
In plaetse van gerst
1C V gl.
In gelt ofte voorlijff
IC L gl.
In boter
I C vadt
Noch voor gelt in rogge
II mudde VI vat
1657 T.H.G 4497 f63, 1657-1660: den 5 augusti betaelt aen Michiel Klaessen Nispelen voor een paer schoenen
voor Teeeuwen Aelberts woonen opde Deuseldonck.
I gl. VI st.
1657 T.H.G. 4497 f68, 1657-1660: den 15 dito betaelt aen Paulus den hoosemaecker voor paer pijen koussen
voor Teeuwe Aelberts opde Deuseldonck.
XV st.
1657 T.H.G. 4497 blz. 26, 1657-1660: Joseph Hendrick Josephs heeft in huijringe deen hoeve op Deuseldonck
jaerlijcx voor 10 ende een halff mud rogge 5 mud gartste 50 gl. in voorlijff item 35 pont booter daer van
ontfangen 3 jaeren de voors. huijringe is weten in rogge 378 vaten rogh item in garst 180 vaten de vaten
verandert tegens rogge dus in 408 vaten.
1657 Verpondingen f49v: Den H. Geest van Helmondt.
Gebr. Hendrick Joseph nu Wilbert,
31 gl.
1656 T.H.G. f43, 1656-1657: Joseph Hendrick Josephs heeft in pachtingen een hoeve opde Deuseldonck heeft
daer voor gelooft jaerlijcx los en vrij te betaelen 10 ½ mud rogge 5 mudde garste 50 gl. in voor lijff XV
vimmen dack schoven op sijne costen te decken en 35 pony boter bijden rendant ontfangen voor een jaer
pacht.
in rogge
X mud VI vat
in plaetse van gerste
XXXVI gl.
in gelt off voorlijff
L gl.
in boter
XXXV
1652 Verpondingen f41v: Den H. Geest van Helmondt.
Gebruijcker Josep Hendrick Joseps, 31 gl.
1646 3843 akte 98, 04-12-1646: Joseph Hendrick Josephs, wonende op de Deuseldonck, heeft gelooft te betalen
aan Hendrick Janssen, inwoner van Helmond, op heden over een jaar 100 gl. te betalen.
1646 T.H.G. 4490 f46, 1646-1648: Die eene hoeve op de Deuseldonck heeft in pachtinghe Joseph Hend: Joseph
jaerlijcx voor 10 mudden rogghen 5 mudden gersten in voorlijff L gl. XXV pont boeteren ende XV

vijmen schoeven op sijnen coste te decken volgens de huercedulle daer van sijnde becompt voor de 2
jaeren ende den rogghen is voor de 2 jaeren enden den rogghen is voor 3 jaeren ontfanghen in rogghe.
XXIX mud XI vat
Item bij desen rendant in garste ontfanghen den 3 mert 1646, 5 mud ende deselve vercocht het vat 14 ½ st.
item den 20 januarij 1647 alnoch vanden selve ontfanghen V mud ende selve vercocht het vat 12 ½ st.
compt hier ontfanghen in geheel vanden voors. X mud garste de somme van.
LXXXI gl.
In gelde voor het voerlijf 91 gl.
LXXXXI gl.
In botter ontfanghen 50 pont.
L pont boteren
Ergo rest aen dese pachtingh
1 vat roggen ende 9 gl. aen het voorlijff.
1646 T.H.G. 4490 f74, 1646-1648: Adi ditto voors. goet gedaen van reparatie aen Joseph Handricx Josephs ter
somme van 8 gl. 13 st. 2 ½ blijckt bij specificatie. No.70.
VIII gl. XIII ½ st. ½ ort
1636 T.H.G. 4487 f33, 1646-1648: Joseph Hanrijck Josephs heeft in pachtinghe dander hoeve opde
Dueseldoncq jaerlijcx voor 15 mudden roggen 5 mudde garste 15 gl. voorlijff 25 pont booteren ende 15
vijmen schoeven op sijnen cost te decken ende is schuldich gewesen aen Dijrck Becx vanden jaere 1630
in rogh VII mut 9 vaet 3 cop in garst II mud 1 cop in gelt LXIX gl. ende heeft den rendant voor deesen
voos. achtertel ontfangen van Joseph voors. ter somma van 115 gl. vorts is den voors. Joseph schuldich
bleven aen Handerijck Costers vande jaeren jaere 1635 in rogge 3 mud ende 2 vaet in gerste 5 mud in
botter 32 ¼ ende is is bij mij ontfangen van voorgemelde Joseph het jaer 1636 daer voor ontfangen in
rogh 13 mudden de twee resterende mudde bij scheepenen quijt ghescholden in garst 1 mudde ende in
boeckwijt in plaetsche van garste 4 mud min een vaet in voorlijff XL gl. 10 gl. quijtscholden ter cause
van sieckte ende 25 pont booteren ende heeft mij dit jaer voors. overgelevert in in rogh 3 malder een halff
vat comt alsoo bij mij ontfangen in alles met den achterstel van het jaer 1630 in gelde 150 gl. dico.
ILV gl. 0 st.
In rogh 14 mud 6 vaet een halff dico.
In garste 1 mud dico
In boeckweijt dico.
In booter 25 pont.

XIIII m.VI vaet
I m. 0 st.
III m. XI vaet
XXV pont

1636 T.H.G. 4487 f33v, 1646-1648: Item den voorschreven Joseph heeft in pachtighe de selve hoeve op de
Dueseldoncq genoomen, voor het jaer 1637 alswaner die pestietiaele sieckte gerei.neert hadde waer hij dit
jaer gelooft heeft 10 mud roggen 5 mud garsten 25 pont botteren ende 15 vijmen schoeven te decken op
sijnen costen aende 50 gl. in voorlijff ende is bij rendant ontfangen het voors. jaer 1637 t’ weeten in
voorlijff 50 gl. in rogge 15 mud 8vaete in gartste 2 mud ende in boeckwijt in plaetsche van garste 1 mud
rest alsoo noch 2 mudde garte van dit jaer ende heeft mij overleveert in rogge 3 mudde 3 vaet ende een
halff comt alsoo bij mij ontfangen als voor in gelde ter somma van 50 gl. dico.
L gl. 0 st.
In rogh 15 mud 8 vaet dico
XV 8 vaet
In garste 2 mud dico
II m.
In boeckwijt in plaetsche van garste 1 mud dico.
I mud
In booter 25 pont dico
XXV pont

1633 3839 akte 222. juni 1633: Lenaert Jan Martens, Dierck Becx en Aert van Hoeff, tegenwoordig H.G.
meesters van Helmond, met consent van de heer en Raad van Helmond op 10 juni 1630 en procuratie op
23 mei 1633, hebben verkocht aan Peeter Jan Bouwens, wonende te Zeelst, een jaarlijkse rente van 25 gl.,
uit twee pachthoeven, de H. Geest comparerend te Helmond, genoemd de Duesseldonksche hoeven,
Joseph Hendrick Josephs en Ambrosius Andriessen zijn de pachters. Daarvoor hebben de H.G.-meesters
500 Rijksdaalders ontvangen. Af te lossen binnen de tijd van 10 jaar. Kantl: Jan van den Berch laat op 2406-1664 weten dat alles is voldaan.
1625 T.H.G. 4484 26. 1625-1631: Josep Hanricx heft in paechtinghe deen hoef op die Dusseldonck tjaers voor
XV mudde rogge ende 5 mudde gaerste 15 gl. in groes gelt 25 ponden boetteren X veijmen schoeven ende
ende is den vorschoenen Josep schuldich bleven van dat jaer 1622, 1623, 1624 XIIII mudde IIII vatten
roggen ende VI mudde gaerste ende I ½ vat ende in gelt.
LXXIIII ½ gl. VII st.
Hijer heft ontfangen van de verschreven Josep in rogge ontfangen.
LXXXI mudde II vat
1629 voor den haegelslach quit geschreven.
I mudde

In gaerst ontfangen.
XXVIII mudde mijn eene cop
In gelde ontfangen.
IIC gl. XXX gl. XV st. I oirt
In boeter ontfangen.
Van den 81 mudde heft Joesep Hanricx in gelde betalt den 3 augusti 6 mudde rogge het vat tot 15 st. comt
hijer voor in gelden ontfangen.
LIIII gl.
Alnoch vercoeft aen Joesep Hanricx 13 malder rogge het vat 30 st. cont in gelden.
I C XVII gl.
Moedt saemen van den rogge worden aefgetrocken
Blijckt dat den vorschreven Joesep Hanricx schuldig blift in alles van de jaer 1625, 1626, 1627, 1628,
1629 ende 1630.
In rogge.
VII mudde VIIII vat III cop
In garts.
II mudde ene cop
In gelt.
LXIX gl. IIII st. III ort
In boeter ene gelevert.
XVI pont
1613 T.H.G. 4483 f19, 1613-1618: Henrick Josephs heeft in pachtinge die ander hoeve opte Doeseldonck oock
sjaers voer XV mud rogge ende 3 mudde gerste XXX pont boteren ende in schoeven VII ½ vijmen
dievoerschr. hueringe belopen in alles in alles vanden jaren 1613, 14, 15, 16 ende 1617 in rogge XC
mudden ende in gelde CLX gl. voer 4 jaren soe Daniel Vervlaessen het jaer van 1613 van het voerlijff
ontfangen hadde.
1613 T.H.G. 4483 f38. 1613-1618: Reparatie vanden hoven ter Doeseldonck. Inden eerste Henrick Josephs
gemaeckt eenen meuwe steenen put daer toe gecocht steen, calck ende dachhueren dat te samen beloept
blijken bij specificatie
XVIII gl. XVII st.
Item Henrick Josephs aen ons geleverteene repartie brieff vande jaren 1614 ende 1615 die bedragen als
bijden selven brieve blijckt.
XX gl. IX st.
Alnoch die voirscr. Henrick Josephs aen ons gelevert eenen reparatie brieff vande jare 1616 soe aenden
kelder men gemaect ende den ouden mede vermaect soo van calck, steen ende dach hueren ende voerts
verrepareert aende huijsinge blijcken bijden selven brieve.
XXXVI gl. XVII ½ st.
Noch Henrick Josephs goet gedaen 10 vijmen schoeven dien hij meer hadde verdect opte huijsinge van
ons quamen die vijmen XXX st. facit.
XV gl.

1593 3815 akte 623, 10-05-1593: De H.G. meesters hebben geloeft jaarlijks aan Henrick en Meriken, zolang zij leven,
12 gl. te betalen. Als onderpand twee hoeven te Helmond, namelijk, de grote en de kleine Dueseldonck. Na hun
overlijden krijgen de erfgenamen van Meriken jaarl. 6 gl. Te lossen met 91 gl. en 10 st.
1550 3801 akte 555, 01-03-1550: Jan Dreycorts die jonge, Maes van Roy en Pouwels Bogarts als Heiligen
Geestmeesters der Tafelen van den Armen te Helmond hebben uit beveel en met consent der schepenen
van Helmond verkocht aan Hendrick Hendric Damen soen een rente van 3 Rinsgl. uit een hoeve genaamd
die Deusseldonck te Helmond aen de gemeynt.
1522 3802 akte 1483, 23-06-1522: Margriet weduwe van Dierijck Starkens verkoopt aan Peter, onderschreven een
mud rogge uit goed en hoeve geheten die Doseldonck ⅓ deel, Peter Aerts wijlen Aert Orssen soen had die rogge
eertijds gekocht voor Katherine dochter van wijlen Hermans van Stipdonck, van Jan Colibrant, natuurlijke zoon
van wijlen Jans Andries soen van den Rijppelberch en van Wautger soen van wijlen Godart Gelis als man
van Jenne, natuurlijke dochter van Katherine Gertrude dochter van der Bogart.
1513 3802 akte 337, 07-11-1513: Jan die Weer, Peter Henric Peters soen en Reinder Aert Reinders soen H.G.
Meesters te Helmond, hebben verkocht aan heer Jan Vennemans, priester een jaarlijkse rente van 6
Rijnsgl. uit goed en hoeve te Helmond geheten die Doseldonck.
1513 3802 akte 323, 22-09-1513: Jan die Weer en Peter Henric Peters soen, H.G. meesters van
Helmond, hebben verkocht aan Aert Wouter Deijnen soen een mand rogge uit een hoeve met toebehoren
geheten die Doseldonck te Helmond.
1502 3801 akte 313, 25-07-1502: De Heilige Geestmeesters van Helmond hebben uit zekere noodzaak verkocht
aan heer Jan Vennemans, priester een mud rogge uit een hoeve enz. op die Doseldonck.

1485 3799 akte 129, 27-04-1485: Jouffrouwe Gheertruydt weduwe van Mercelis vande Doseldonck,
Gherit natuurlijke zoon van Lucas vande Doseldonck, de kinderen van Peter van de Doseldonck, hebben een
deling gemaakt. Jouffrouwe Gheertruydt krijgt huys, hofstat en hof op die Doseldonck.
1485 3799 akte 33, 01-02-1485: Goessen Celen verkoopt aan Heleen vrouw van Meester Henric Hogarts 2 mud rog
uut enen guede ende hoeve geheiten die Doseldonck, Meester Henric Hogarts heeft ghekendt ende gelijdt dat
die provisoren der Tafelen Heiligeest die 2 mud altijt sullen mogen quiten ende lonen als hen gelieven sal met
48 peters.
1483 3798 akte 317, 14-10-1483: Gherit natuurlijke zoon van Lucas van der Doseldonck heeft erflic verkocht aan
Jan Beck, 1 mud rog met alsulken gedeelt van een goet ende hoeve geheiten die Doseldonck, voirtijts
toebehorende Jouffrouwe Mechtelt van der Doseldonck huijsvrouw van Florens van den Vijffeycken.
1483 3798 akte 327, 08-10-1483: Gherit Doelmans, man van Hadewich dochter van Goessen Celen, Rutgher van
Beest, man van Lijsbet dochter van Jan van der Doseldonck, Jouffrouwe Catherijn weduwe van Goessen Celen.
Verkopen aan Jan Alaerts ⅔ deel van die Doseldonck, voirtijts toebehorende Jan en Peter zonen van Peter vande
Doseldonck.
1483 BP R1252 f40, 05-08-1483: Geertruijt weduwe van Marcelis vander Doeseldonck, met haar momboir,
volgens testament uit een cijns van 7 grote tornoise. Uit het goet in de parochie van Rode. Die Marcelis
vander Doeseldonck gekocht had van Gerard van Eijck zoon van wijlen Gerard vande zelfde Gerard en van
wijlen jonkvr. Beatrix, dochter van wijlen Gerard van Tichelt. Zij verkopen aan genoemde Gerard van Eijck
een pacht van 1 mud rogge, uit het goet geheten Doeseldonck.
1483 T.H.G. inv. nr. 4445, 12-04-1483: Evictie van ⅔ deel in de hoeve die Doeseldonck, Jan Maes
Tempelerssoen als gemechticht van de Heylige Geestmeesters van Helmont, heeft wal betuych met
scepenen van Helmont in eenen ghebannen ghedinge, dat hem die richter van Helmont een erfpant
gelevert heeft, overmidts gebreecks wille van betalinge van zekere achterstede pachten, ten ocsuyn van 9
mud en 8 vaet rogge erfpacht, der maten van Helmont, die hen ontbreken walen, na uytwysen henne
diverse scepenen brieven van Helmont van diverse daet, daeraff die daet des joncsten ende des lesten
brieff is 20 jan. 1469. Aen ⅔ deelen des guets ende hoeve geheten die Doseldonck, te weten huesinghe,
hoevinghe, land, beemd, hove ende weye, gelijc die Jan ende Peter soenen van wijlen Peters van der
Doseldonck toe te behoren plegen ende dair nae wijlen Goessen soen van wijlen Henrics Celen als man
ende momber van Joffrouw Katherinen sijn wijf, dochter van wijlen Jans voerscr. Ende Jan Tempeleer als
gemechticht voerscr. heeft voirtaen wael betuyct metten scepenen voerscr., dat hij metten erfpant voerscr.
voirt ghevaeren heeft in den recht. Ende dat hij ’t den saechwordt gheboeden heeft te quyten. Ende dat hij
’t dair nae verkocht heeft Rutgheren soen van wijlen Henrics van Beest, voer die achterstede pachten ende
voir den erfpacht, voir ende van die scade van recht, dat dair op gegaen was. Ende noch alsculcken 3
mander rogs erfpacht als den voers. H.Geest toecoemen sijn van de doet wijlen Peter Michiels ende
opgedragen sijn van heer Aertden des voerscr. wijlen Peters soen. Ende behoudelike meester Henrick
Hoga(erts ) ……….. alsulken 2 mudden rogs erfpacht als Helena sijn huysvrouw tegen wijlen Goessen
Celen vutter guede voerscr. voirtijts ghecocht ende vercregen heeft, op dat dese pachten voerscr. hiermede
egheencyns vutgesloten en sullen sijn.
1483 3798 akte 213, 12-04-1483: Jan Tempeler als gemachtigde van de H. Geestmeesteren, heeft verklaart van een
achterstallige pacht van 9 mud en 8 vaten rogge. Uit uit ⅔ der guede ende hoeven geheiten die Doseldonck. Jan
en Peter zonen van Peter van der Doseldonc toebehorende, daarna Goessen zoon van Henric Celen en Jouffrou
Katherijn.
1480 BP R1249 f93v, 18-03-1480: Uit een pacht van 20 mud rogge, die Goeswijn zoon van wijlen Henrick Celen
betaald had aan Jan Jan Kennepart, man van Ida. Uit het goet t.p.g. Doeseldonck, een huijs, schuur, hof,
land en weijden en uit 3/6 deel uit het goet genaamd Sceepstal, van genoemde Goeswijn, gelegen in de
parochie van Bakel.
1480 3797 459, 10-03-1480: Goessen zoon van Henric Celen verkoopt aan Jan zoon van Jacop Dirx, zijn neef een
goet ende hoeve geheiten die Doeseldonck, die voirtijts Jan van der Doeseldonck toebehoorde.
1478 3797 akte 200, 22-06-1478: Goessen zoon van Henric Celen heeft verpacht aan Art zoon van Peter van
Nederven, een goet ende hoeve die Doeseldonch, gelyc die Jan van der Donschot te hebben plach.

1478 BP R1247 f170v, 04-06-1478: Leunis Gijsbert van der Velden, Goeswijn zoon van wijlen Henrick Celen
verkoopt 15 ½ mud rogge aan genoemde Leunis, uit het goet Doeseldonck.
1478 3797 akte 127, 1478: Goessen zoon van Henric Celen heeft erflic gevest aan Louis van den Velde
enen pacht van 16 ½ mud rog. Uit goeden ende hoeven ter Doeseldonck.
1474 BP1243 f306, 14-09-1474: Marcelis zoon van wijlen Peterss vander Doseldonck, verkoopt t.b.v. 't regulaire
klooster in Den Bosch, een cijns uit ⅓ deel van het goet Doezeldonc, voorheen van Lucas vander
Doezeldonk.
1467 BP R1236 f72v, 23-04-1467: Jan Peterss vander Doeseldonc verkoopt aan zijn broer Marcelis, een pacht 5
mud rogge, uit ⅔ part van genoemde Jan, in het goet Doeseldonc.
1451 3796 akte 248, 01-07-1451: Jan Colobrant natuurlijke zoon van Andries vanden Ripelsberge voor ½ en Wautger
zoon van Godart Gelis en man van Jennen natuurlijke dochter van Kathelijn Gertruyden dochter vanden Bogaert
voor de andere ½. Verkopen aan Aert zoon van Aert Orssen
t.b.v. Kathelijn dochter van Herman van Stipdonck, alsulken mud rog als Jan en Wautger geldende hadden, uijt
⅓ van den goide ende hoeven geheiten ter Doeseldonck. Welk mud Gertruyt vanden Bogaert vrouw van Jan
Andries soen gekocht had tegen Lucas vander Doeseldonck zoon van Mercelis van de Doeseldonck.
1451 3796 akte 255, 09-06-1451: Florys vanden Vijffeyken verkoopt aan Henric van Helmont natuurlijke zoon van
Heer Jan van Berlair en Lijsbeth van de Hautart, mede t.b.v. Joffrou Kathelijn, vrouw van Henric. 3 mauwer
rog, uit ⅓ vanden guede geheiten die Dueseldonc.
1450 3795 akte 471, 03-01-1450: Jan Colibrant natuurlijke zoon van Jan Andries soen van den
Ripelsberge, Wautger zoon van Godart Gelis en man van Jannen natuurlijke dochter van Kathelijn natuurlijke
dochter van Gertruyt vanden Boghaerde. Delen in 2 delen die guede van Jan Andries soen en Gertruyt. Uit
dirdel van den goide ende hoeven geheiten die Doeseldonck.
1450 3796 akte 71, 30-03-1450 Floris van den Vijfeijken verkoopt aan Henric natuurlijke zoon van Heer Johan van
Berlair en Lijsbet vanden Hautart, mede t.b.v. Joffrouwe Katherijn sijn wijf, 2 mud rog
uit ⅔ vanden goide ende hoven, geheiten die Doeseldonck, ⅓ van Mechtelt vrouw van Floris, verstorven van
Mercelis van de Doeseldonch en Mechtelt, haar vader en moeder.
1447 3795 akte 93, 24-05-1447: Joffrouw Kathelijn, gehuwd met Henric van Helmont verkopen aan Floris van den
Vijfeijken, ⅓ des goids ende hoven die Doeseldonck.
1446 BP R1216 f117, 22-09-1446: Henrick van Helmont, natuurlijk zoon van wijlen heer Jan van Berlair, ridder,
man van Kathelijn weduwe van Lucas zoon van wijlen Marcelis van der Doseldonc, het tocht recht van
genoemde Katelijn, uit ⅓ deel uit de hoeve tgoet ter Doseldonc, welk ⅓ deel zij opdraagd aan Floris van
Vijfeijcken, man van Mechtelt dochter van wijlen Marcelis van der Doseldonc.
1446 3794 akte 210,13-05-1446: Jan zoon van Peter van der Doeseldonck heeft verpacht aan Jan zoon van Peter
vander Beke sijn gedeelt vander hoeven ter Doeseldonck, voor 6 jaar lang condities,
10 mud rog, 4 mud gerst, 1 mud haver, 12 maten boter, 1 zester raepsaet, 2 steen vlass, 4 kapoenen of 8 hoenders,
4 ganzen, 10 voeder torf.
1443 3793 akte 52, 11-06-1443: Floeris van den Vijfeijken verkoopt aan Loedewich van Helmont natuurlijke zoon
zoon van Heer Johan v. Berlair, t.b.v. Heilwich zijn nicht natuurlijke dochter van Herman Diric Guelden, uit ⅓
van enen goede ende hoeve geheiten tgoet ter Doeseldonck.
1442 T.H.G. 1385, 19-06-1441: Florens van den Vufeijken zoon van wijlen Johannes van den Vijfeijken, verkoopt
ten overstaan van schepenen in Den Bosch aan Hendrik van den Schoetacker, zoon van Dirk van den
Schoetacker, een erfpacht van 1 mud rogge gevestigd op de hoeve Doeseldonck, welk Florens voor ⅓ deel bezit.
1442 3792 akte 529, 19-06-1441: Jan van der Doeseldonck en Mercelis sijn brueder wittige soen van Peter vander
Doeseldonck, hebben verkocht aan Lodewyck van Helmont natuurlijke zoon van Heer
Johan van Berlair, 4 mud rog lijfpacht, uit alsulken gedeelt als Jan heeft in goide ende hoeven geheiten ter
Doeseldonck.

1441 3792 akte 383, 28-06-1441: Jan van der Doeseldonck zoon van Peter van der Doeseldonck heeft gekendt ende
gelijdt dat hij schuldich is te gelden Lodewich van Helmont natuurlijke zoon van Heer Johan van Berlair, 4 mud
rog lijfpacht die Jan die selve Lodewich geloeft heeft te gelden, uit ⅓ des goets ende haeve geheiten ter
Doeseldonck.
1438 BP R1208 f186v, 21-01-1438: Henrick zoon van wijlen Gerits van Uutvijckel, bakker, man van Hilleke,
dochter van wijlen Goijart Wouter Henrick Wouters. Marcelis van der Dozeldonc uit een deel van 1 mud
rogge, uit 4 mud rogge maat van den Bosch, uit het goet ter Dozeldonc, met zijn toebehoren, welke deel van
die pacht is opgedragen aan Mechtelt weduwe van Herman Becker.
1430 BP R1200 f17v, 1429-1430: Floris Janss vanden Viveijcken, man van Mechtelt, dochter van wijlen Marcelis
vander Doseldonck. Bezit ⅓ deel in de hoeve ter Dozeldonk.
1430 3790 akte 74, 20-02-1430: Jan Peters soen wilen was van der Doeseldonc heeft verkocht aan Heijlich
Geestmeesters van Helmont, tot behoef der armen aldair een mud rogs jaerlix ende erflix pachts den
maten van Helmont alle jaeren, te gelden tot der armen behoef uit sijnder huijsinge, hove, beemden ende
eeuselen tot den voirs. Jan nu ter tijt behorende gelijc ende alse die huijsinge ect. te deel gevallen ende toe
comen sijn nae der doet Peters sijns vaders voirs. als een derdendeel vanden goede ende hoeve geheiten
die Doeseldonc, nae der erfdeijlinge dair aff tusschen hem ende tusschen Lucas sinen oem ende
Mechtelden sijnre moeijen ende Floris hoeren man gemaecct gelegen tot Bruheze.
1429 BP R1199 f317v, 13-04-1429: Ida weduwe van Godefridus zoon van wijlen Wouter zoon van wijlen
Henrick Wouterss, het tocht recht van een erfpacht van ½ mud rogge, uit een pacht van 4 mud rogge. Uit
het goet van wijlen Marcelis vander Dozeldonck. De 4 mud rogge had wijlen Wouter zoon van wijlen
Henrick gekocht van Marcelis van Doseldonck.
1426 BP R1197 f124, 16-08-1426: Jan zoon van wijlen Peter van der Dozeldonc, bezit een huijs, genaamd 't
Bouhuijs, schuer en land, item een akker genaamd Merselisecker, groot 250 roeden, item een ecker
genaamd die Wyenhoeve, groot 50 roeden, item een ecker genaamd die Cloet, groot 110 roeden, item
heide groot 40 roeden, item de ½ van den hof genaamd Bogartshof, gelegen bij den Bocecker, item ⅓ deel
van een weide, gelegen nabij en achter het Hooghuijs, tot aan erf die Bocecker, item ⅓ van een beemd
genaamd die Aabeemd gelegen nabij de ecker geheten die Bucecker en nabij de Aa. Florens van der
Vijveijcken, man van Mechelt, dochter van wijlen Marselis van der Dozeldonc, bezit het Hooghuijs en het
bakhuijs, gelegen in de parochie van Helmond in het goed geheten ter Dozeldonc. Item een ecker
genaamd die Bocecker, item een ecker genaamd die Laececker groot 350 roeden, item 160 roeden land
gelegen aan einde van de ecker genaamd die Bucecker, item een hof gelegen achter het Hooghuijs, item ⅓
deel van een weide geheten het Eeussel gelegen achter of nabij de sloot genaamd die Bruecxkens grave,
nabijde gemijnt, item ⅓ part van erffenis genaamd die Horst, gelegen bij voors. hof, item ⅓ part van een
beemd genaamd die Aabeemd, gelegen nabij de ecker die Bucecker en nabij die Aa.
1397 T.H.G. 4404, 02-12-1397: Jan Peters soen van wijlen kent lijdt dat hie wittelijc verckot heeft Heinric
Mostellen ten behoeven het Gasthuijs van Helmont, de helft 2 stukken beemd hem verstorven van Peter
zijn vader, gelegen binnen parchie van Helmont agter die Deuseldonc int Weerken.
1371 T.H.G. 4418, 05-01-1371: De schepen van Helmont hebben vercose den meestere vanden Gasthuijs van
Helmont, een halve beemt gelegen achter het goed Doeseldonc aan de zijde vander Aa.
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Eigenaar:
Opmerking:

huis en erf, groot 00r 82e, Het Groene Woud, klasse 8.
huis, groot 00r 58e, Het Groene Woud,
klasse 8.
weduwe van Jacobus van Hout.
huis nr. 336.

1822 Not. 79-119, 10-09-1822: Helena de Veers, weduwe van Jacobus van Hout, bekend schuldig te zijn aan
Anna Maria Breijnaerts, weduwe van Jan Willem van Geldrop, als borg een huis en hof staande op het
Hoogeind, EZ. Hendrik Peter Bogaers, AZ. weduwe Peter van Dol.

1788 4020 f224v, 29-07-1788: Pieter van Doll verkoopt aan zijn schoonzoon Jacobus Dirk van Hout, man van
Helena de Veers, een huis en hoff gelegen op het Hoogeind, EZ. Jan Willem van Geldrop, AZ. de
waterlaat.
1785 Verpondingen f87v: Jacobus Dirk van Hout, bij transp. 29-07-1788.
Pieter van Dol.
Een huijs buijten de Hoogeijndse poort.
1785 Verpondingen f109v: de wed. Dirk de Veers ter togte.
Een huijs op 't Hoogeijnd, gebragt f87v.
1771 3991 f81v, 06-04-1771: Inventaris van de goederen van Maria Anna Roefs weduwe van Dirk Veers, en
Helena hun minderjarige dochter, een huijs en hoff op het Hoogeijnd gelegen, met o.a.: 3 weeffgetouwen,
1 scheer spoelgetouw, 1 stucke kist, 1 wiel, 2 kasten, 1 tafel met 1 tafel stoel, 1 groote kopere ketel, 1
kopere handketel, 1 kleijn kopere keteltje, 1 kopere staende lamp, 2 kopere tee ketels, 1 kopere beddepan,
5 tinne schotels, 1 tinne baer, 2 tinne trekpotten, 1 tinne waterpot, 1 tinne sout vat en peperbus, 1 ijsere
ketel, 1 strijkijser met 2 bouten, 1 kopere koekpan en hangijser, 1 hael, 1 bed peuluw en 2 kussens, 1 wolle
deeken, 1 paer bed gordijnen, 1 schouw kleed, 4 paer ofluwijnen, 4 paer slaeplakens, 1 tafellaken en 1
schotelrek.
1756 4016 f37v, 09-02-1756: Heeren Hendrik van Adrichem, drossaart, Johan Francois Walraven, Crispinus
Hoekwater, Jacobus Weijman en Gerardus van Hogerlinden, scheepenen, verklaren volgens een resolutie
van 17-04-1755, publiekelijk te hebben verkocht aan Jacob Puttekoffer, schoolmeester, een huijs en hoff
gelegen op het Hoog eijnd, bewoond door Jacobus Coolen.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

Eigenaar
huis wed: Dirk Ververs
huis wed: Dirk Ververs
huijs wed. Dirk Ververs
huijs wed. Dirk Ververs
huijs wed. Dirk de Veers
huijs Jacob Puttekoffer
huijs Jacob Puttekoffer
huijs Jacob Puttekoffer
huijs armen
huijs armen
huijs armen

Bewoners
Peter van Doll en Jan Verhoeven
Peter van Dol
Rijnier Sloten en Gijsbert van Stiphout
Piet van Dol, wed. Evert Paulussen en Jan van Lierop
Jan van Lierop en Piet van Dol
Matthijs van Geldrop en Jan van Lierop
Matthijs van Geldrop en Dirk van Neerven
Jan van Bree en Hendrik van der Sande
Peter van Helmont
Peter van Luijck, Hend. van Aarle en Jan Jacobs van Deursen
Peter van Luijk, Jacobus van Osch en Hend. van Aarle

1737 T.H.G. 4523 f18, 1737-1741: Het huijs van Thomas Lamberts vander Elssen verhuurt aan Peter van Luijk
voor 14 gl. ontfangh voor 2 jaren en 10 st. in voorige reeke. vergeeten voor ontfank te brengen dus.
29-5-0.
1737 T.H.G. 4523 f18, 1737-1741:De agterste wooning van selve huijs verhuurt aan Marcelis van Luijk voor
14 gl. jaarlijx ontfangen op reckenin. vermits de armoede vanden huurder maar ontfangen.
27-3-12.
1734 T.H.G. 4327 f197v 06-12-1734: de provisoiren vergaderen armen mr.Clomp, is goedgevonden aan Peter
van Luijck wegens huijs huur van dese jaren tot 7 gl.
1730 T.H.G. 4521 f16v 1730-1733: Het huijs van Tomas Lambert van Elssen den armen aangekomen bij
tetament vanden selven inde jaare 1703 verhuurt aan Peter Ceelen voor 12 gl. jaarlijcx de camer wert
bewoont bij Jacobus van Osch pro deo.
1713 T.H.G. 1415 f35v 1713-1715: Het huijs van Thomas Lambers vander Elsen den armen alhier aengecomen
bij testament
1705 T.H.G. 4513 f37v 1705-1709: Het huijs van Thomas Lambers vander Elsen den armen alhier aengecomen
bij testament vanden selve inden jare 1703 verhuert aen Peter Seelen voor 12 gl. jaerlijcx de camer voor 7
gl. 10 st.

1705 T.H.G. 4513 f147v 1705-1709: betaelt aen Paulus Janssen van Deursen voor arbeijts loon van sant varen
aen het huijsken opden Wal volgens quitantie de somme van. No. 50. 2-9-0
den 22 dito betaelt aen Dirck Jaspers wegens arbeijts loon van het huijs opden Wal volgens memorie ende
quitantie de sommen van. No. 51.
34-12-0
1701 T.H.G. 1412 f43, 1702-1705: Het huijs van Thomas Lamberts vanden Elsen den armen alhier aengecomen
bij testamente vanden selven is inden jaeren 1703 paessen vervaertijt verhuert aen Peter Seelen voor 12
gl. jaerlijcx ende de camer voor 7 gl. 10 st.
De rendanten hebben ontfangen voor huijshuer mitsgaders vanden camer t’ samen van.
34-10-0
1657 Verpondingen f54v: nu den H. Geest alhier.
Nu Thomas Lambers prop.
Willem van Nunen prop.12 gl.
1653 3844 akte 358, 26-03-1653: Jan Andries Gerits heeft vernaerderd een huijs en hof en erfenis op
’t Hoocheijnde, die Marten Thomassen van Willem Gerits van Nuenen heeft gekocht.
1653 3844 akte 356, 22-03-1653: Willem Gerits van Nuenen verkoopt aan Marten Thomassen een
huijs en erfenis op het Hoocheijnde, EZ. Jan Thomas Driessen en Jan de Bercker, een waterlaet en de
gemeijnstraet, AZ. erf. Claes de Rietmaecker en Willem Janssen Schoonen, 3 lopensaets groot. Als last
een grondcijns van 4 st.
1652 Verpondingen f45v: Willem van Nunen, 12 gl.
1652 3844 akte 281, 22-06-1652: Willem Gerits van Nuenen heeft verkocht aan Andries Handricx,
molenaar te Stiphout, een jaarl. rente van 6 gl. uit een huijs en erfenis op het Hoocheijnde,
tegenwoordig door hem bewoond.
1647 3843 akte 172, 03-06-1647: Willem Geeraerts van Nuenen verkoopt aan Claes Aert Gooben een jaarlijkse
rente van 5 gl. uit een huijs en hoff op ’t Hooch eijnde, EZ. Claes Aerts voors. AZ. erfg. Lijs Vetlappen en
van erf. der pastorije van Helmond tot op de gemeijnstraet. Kantl: afgelost in 1655, bekend Claes Aert
Gooben.
1637 3841 akte 33, 10-06-1637: Jan Anthonis Ruelens, verkoopt aan Willem Geerarts de helft van zijn recht op een
huis en hof, EZ. neven erf. Nicolaes den Rietmaecker en de erfg. Lijs Vetlap, AZ. de pastorije beemden tot op
de gemeynt.
1637 3838 akte 566, 05-02-1637: Jan Anthonis Ruelens, Willem Gerardts van Nuenen en Willem Willem
Cuijlemans, de drie erfgenamen van Cathalijn Thonissen verkopen aan Jan Joost Berkers, een rente van
13 gl. uit een huis en hof op ’t Hoocheynd, EZ. Nicolaes de Rietmaecker en de erfg. Lijs Vetlappen, AZ.
van de pastorije beemden tot de gemeynstraet.
1611 3823 akte 49, 17-08-1611: Thomas Janssen verkoopt aan Anthoenis Theunis Ruelens een huis met recht
van halve invaart zo ver het huis reikt, buiten de Hoecheyndsche poort, EZ. Jan Gerits en erf. Willem
Ariëns, AZ. der pastorije van Helmont tot voor op de gemeynstraet.
1611 3821 akte 265, 18-02-1611: Thomas Jansen van Leeck heeft geloeft, met als onderpand zijn huis buiten de
Hoecheyndse poort, EZ. Willem Arriaens en erf. Jan Gerarts en Jacop Scuybelen, AZ. erf des pastoors
van Helmond en de gemeynstraet.
1610 3821 akte 141, 16-10-1610: Thomas Jans van Leeck verkoopt aan Jan Thoenissen het voorste van een
huis opt Hoecheynde, met halve schouw, neven erf Jan Gerarts en erf Willem Arriaens en van die halve
schouw tot de gemeynstraet. Nog een roye hoeffs, neven erf Jacop Willems Scuybelen en erf. Willem
Arriaens en van een bleekveld tot op erf des vercoepers. Verder wordt afgesproken dat bleekveld evenals
de invaart, samen te gebruiken. Jan krijgt ook recht van overpad tot aan de kuilen in de hof toe.
1610 3821 akte 103, 05-08-1610: Cornelis Noijen Corsten en zijn zoon Peeter hebben verkoopt aan Jan Jansen
een rente van 3 gl. die Thomas Janssen van Leeck geloeft heeft aan Cornelis voors., uit een huis buiten de
Hoecheyndsche poort, volgens schepenbrief op 17 mei 1610.

1610 3821 akte 50, 17-05-1610: Thomas Jansen van Leeck verkoopt aan Cornelis Noijen Corstiaens zoen een
jaarl. rente van 3 gl. uit een huis buiten de Hoecheyndsche poort, EZ. Jan Gerarts en Jacop Willems
Schuybelen, AZ. Willem Ariaens die Clumper en van erf. des pastorije van Helmont tot voor op de
gemeynstraet.
1609 3820 akte 175, 19-01-1609: Thomas Jansen van Leecht verkoopt aan Joesten Gelis Joesten een rente van
3 Rijnsgl. uit een huis opt Hoecheynde, EZ. Jacop Becx en erf. Jan Gerarts, AZ. erf. des pastoors van
Helmond tot op de gemeynstraet.
1598 3817 akte 300, 05-11-1598: Heijl van Leeck en Thoemas Jans van Leeck, haar zoon, geloeven aan Echten Claes
Henricx dochter 53 gl. te betalen. Als onderpand een huis buiten de Hoecheyndsche poort, waarin Heyl woont.
1576 3812 akte 914, 09-02-1576: Jan Thomas verkoopt aan Willem Janssen van Goch een rente van 30 st. uit
een huis opt Hoecheynde, EZ. Peter Beckers en Michiel Laets en van erf. der pastoerschappe van Helmont
tot voor op de straet.
1575 3812 akte 835, 10-12-1575: Wijnardt Henrick Wijnkens, man van Aleijt heeft uit kracht van testament
verkocht aan Jan Thomas die Cuijper zoen een huis opt Hoecheynde, EZ. Peter Beckers, AZ. Ghielen
Slaets, EE. persoenschap van Helmont, AE. straet.

1832 Kadaster C571:
Eigenaar:
Opmerking:

huis en erf, groot 00r 77e, Het Groene Woud, klasse 8.
weduwe van J. van Geldrop.
huis nr. 285.

1829 Not. 109-56, 03-04-1829: Johannes Baptist, Anna Catharina, Petronella, Elisabeth en Hendrik van
Geldrop, de erfgenamen van wijlen Jan Willem van Geldrop en Anna Breijnaerts. Een huis en hof op het
Hoogeind, EZ. de erfgenamen wed. Peter van Dol en Hendrik Mathijs van Geldrop, AZ. Jan Daniels.
1820 Not. 73-169, 11-10-1820: Gordina van den Heuvel, weduwe van Pieter van Dol verkoopt aan Hendrikus
Mathijs van Geldrop een huis scheidende op de brandmuur die gemeen blijft, als mede de ½ hof naast
deze helft van het huis te langs door staande en gelegen, op het Hoogeind, EZ. weduwe Jan Willem van
Geldrop en Hendrikus de Wit en Elisabeth Smits, AZ. en EE. de verkoopster, AE. Nicolaas van Hout.
1785 Verpondingen f87: Anna Maria Breijnaerts weduwe Jan Willem van Geldrop voor ½ en Johannes
Baptist, Hendrikus, Catharina, Petronella en Elisabeth van Geldrop voor de ½ bij sussessie 1810.
Jan Willem van Geldrop.
Een huijs buijten de Hoogeijdse poort.
1777 Verpondingen f87: Jan Willem van Geldrop.
Een huijs buijten de Hoogeijndse poort.
1771 4018 f108, 07-08-1771: Martinus Bogaerts, treedt op voor wijlen Hendrikus Becx, verkoopt aan Jan
Willem van Geldrop een huijs en hoff op het Hoogeijnd, even buijten de Donker poort, EZ. kinderen
Willem Sanders, AZ. Francis Verdussen, EE. Jan Diddens. Als last een cijns van 5 st.
1771 3991 f92v, 13-06-1771: Inventaris van de goederen van Hendrikus Becx weduwnaar van Hendrina
Swinkels, een huijs en hoff gelegen op het Hoogeijnd, even buijten de poort, met o.a.: 2 bedden en 2
hooftpeuluwe, 6 bedde kussens, 10 paer slaeplakens, 12 ofluwijnen, 5 wolle dekens, 36 mans hemden, 12
vouwe hemden, 5 tafellakens, 3 servetten, 4 mans rocken, 3 camisools, 4 broeken, 2 hoeden en 2 pruijken,
3 paer koussen, 1 vrouwe rok, mantel en slaeplijff, 5 hemdrocken, 36 vrouwe mutsen, 2 paer gordijnen
met voorlopen, 2 schouwkleedjes, 1 lijk mantel, 3 elle wolle lakens, 14 bonten neusdoeken, 24 soo lange
als stropdassen, 1 lapje groff wit linden, 284 stukjes van ieder 20 ellen bonte lindens, 125 pakken
bronswijks gaeren, 26 bosse silesier inslag, omtrent 3 pont fijn schaergaren, 1 paer mans schoen, 1 paer
silvere schoen gespen, 1 silvere hals sloth, 1 silvere signet, 1 kast, 1 blokkast, 1 eetens kast, 3 kisten, 4
tafels, 13 stoelen, 1 stilleke, 3 waskuijpen, 3 schotelrecken, 12 tinne schotels, 8 tinne tafelborden, 2 tinne
flessen, 2 bierkannen, 2 tinne waterpotten, 2 tinne kommen, 2 tinne trekpotten, 2 tinne lugters, 10 tinne
leepels, 1 mosterpot, peperbus en soutvat, 4 kopere ketels soo groot als kleijn, 2 kopere teeketels, 1 kopere
bedde pan, 1 kopere vijsel en stamper, 1 kopere schuim spaen, 2 kopere lugters, 3 kopere lampen, 1

blecke lamp, 1 kopere koekpan, 1 ijser hangijser, 1 ijsere pot, 1 ijsere ketel, 1 hael en 1 ketting, 2
vuurijsers, 2 tangen, 1 blaespijp, 1 schup, 1 koffij molentje, 9 galeije schotels, 6 galeije leije borden, 1
galeije potje en eenig teegoet, 3 boterpotten, eenige grove aerde potten en pannen, 1 spiegel, 3
schilderijkes, 1 paer kopere en paer houten schalen, 1 strijkijser, nog eenige rommelerij en kleijnigheden,
3 weeffgetouwen, 2 spoelgetouwen, 2 kroonstokken, 5 boom effeners, 40 weefkammen, 6 tempels eenige
spoelen en nopijsers.
1769 Verpondingen f77: Jan Willem van Geldrop bij tr. 1777.
Hendrikus Becx ter togte
Een huijs buijten de Hoog eijndse poort
1-13-8.
1769 T.H.G. 4530 f 9. 1765-1759: Een huijs en hoff, staande ende gelegen alhier opt Hoogeijnd buijte de
Donkerpoort de agterste woning het eerste jaer door Evert Roijackers ende drie laaste jaren door Wijnand
van Lierop, bewoont voort kostgeld van Jenneke Jacobs ende den conditie van bestelde, memorie.
De sijd woning pro deo bewoont, De voorste woning over de jaren verschen paessen 1767 en 1768, 1769
ontfangen van Francis de Jong
39-0-0.
Van de volgende jare van Anthonij Manders mits armoede ontfangen
nihiel
1740 T.H.G. 4328 f18, 27-04-1740: Is binnen gestaan Geborgh van Deutecum eertijts wed.
van wijlen Nicolaas Valckeniers te kennen geven gevende dat bij testament tussen
haer en haare voorn. man voor gemaekt de Cort op den 10-11-1709 is aangekomen alle
de erffelijken goederen ter togte ende waer van het erfregt is competerende des armen
stadt hebbende nog in besit twee huijsen ende hoven, staande opt Hoogeijnt alhier.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761

Eigenaar
huis Jan Willem van Geldrop
huis Jan Willem van Geldrop
huijs Jan Willem van Geldrop
huijs Jan Willem van Geldrop
huijs Jan Willem van Geldrop
huijs Hendrikus Becx
huijs Hendrikus Bex

1756 huijs Hendrikus Becx
1746 huijs armen
1741 huijs armen
1736 huijs Nicolaas Valconiers

Bewoners
Jan Willem van Geldrop
Jan Willem van Geldrop en Jan Anthonij van de Laar
Jan Willem van Geldrop
Bartel Bierings
Saggarias van Trigt
Hendrikus Becx, Peter Cluijtmans en Jan van der Horst
Hendrikus Bex, Jan van der Horst en Maria wed. P.
Cluijtmans
Hendrikus Becx, Peeter Cluijtmans en Jan den Donkse, cadet
Anthonij Verbeek, Peter Cluijtmans, wed. Gerrit vanden Reek
en Hendrik Goort Becx
Jan Deenekamp, Willem Luijmans en Anthonij vander Meijden
Machiel Campers, Willem Luijmans en Anthonij vander
Meijden

1737 T.H.G. 4523 f20, 1737-1742: Het huijs buijten de Hoogeijnsse poort aangekomen van Nicolaas
Vlackeniers bij testament voor not. De Cort op den 10 nov. 1709, gepasseert verhuurt de voorste kamer
voor 12 gl. aan Willem Luijmans de zijde kamer voor 13 gl. 10 st. aan Denis Denissen, ende deagterste
wooning aan Anthonij van Meegen voor 20 gl. aanvank genomen paschen 1740, ontfangen van Willem
Luijmans voor 2 jaren
24-0-0.
Ende wegens de zijde kamer van Jan Deenencamp wegens armoede maar
6-10-0.
Item van Anthonij van Megen voor 2 jaar
Den rendant die niet in heeft gebragt is dien volgende text wel gebragt.
Kantl: Jan Deencamp heeft voor huijs huur getrocken 7-10-0 die hier voor ontf. soude moeten komen dog
vermits uijtgaaf als inden.
1714 4305 f34, 20-03-1714: Taxatie van de goederen van Wouter Gerrits van Woensel gestorven op
15-03-1714, laat na ⅓ part uit een huijs en hoff met den dries groot 30 roeden, opt Hoogheijnt gelegen.
1713 4305 f26, 02-12-1713: Taxatie van de goederen van Nicolaes Valckeniers gewesen man van Geerburgh
van Deutecum. Laat na een huijs en hoff, gelegen buijten de Hoogheijtse poort, EZ. Jan Joost Thielen,
AZ. Abraham Clecx.
1657 Verpondingen f45: de wed.
Nicolaes Valckeniers.

Jacob Jacobs van Woensel

15 gl.

1652 Verpondingen f38v: Jacob Jacobs van Woensel, 15 gl.
1639 3841 akte 248, 29-01-1639: Jacop Jacops van Woenssel heeft in erfmangelinge overgegeven aan Jan Hermans
van Deventer een huis opt Hoocheynde, EZ. Hendrick Joosten en Merike van Asten.
1638 3841 akte 148, 11-06-1638: Wij, Peeter van Hemselroij en Dirck Willems, schepenen, doen condt dat voor
ons zijn verschenen de eerzame Jan Herman van Deventer en Jacop Jacops van Woensel, man van Margriet
Hermans, als erfgenamen van het sterfhuis van Herman van Deventer en die hebben als volgt geërfdeeld.
Jacop een huis en hoffstadt opt Hoocheynde, neven erf. Aert Hendrick Goeben en de erfg. Peter Huiberts en
van erf. der wed. Jan van Asten tot voor op de gemeynstraet. Nog een zeker hooiveldeke aan de Goorgraeff,
een halve zille groot, jaarl. te wisselen met Wouter van Duyn.
1635 3838 akte 435, 03-10-1635: Herman Gerits van Deventer heeft uit het 3e deel van huysinge buiten de
Hoocheyndsche poort, t.b.v. zijn zoon Stephen verkocht aan Jan Lucas, kleermaker, een rente van 9 gl. uit
de dries. En uit het huis voors., EZ. erve Peter Huyberts en Aert Freijnsen, AZ. erve Johan van Asten tot
de gemeynstraet.
1627 3832 akte 17, 27-01-1627: Herman Geritssen van Deventer heeft verkocht aan Silvester van
Henselroij en Hendric Herincx, kerkmeesters der St. Lambrechtskerk te Helmond, een rente van
12 gl. uit een stuk akkerland omtrent de Deuseldonck. Uit een huis en hof buiten de Hoocheyndsche
poort, EZ. Jan Franssen Joncers, AZ. Jan Lumans en Jan van Asten.
1625 3830 akte 213, 24-10-1625: Hendrick Anthonis verkoopt aan Herman Gerits van Deventer een huis buiten
de Hoocheyndsche poort, EZ. erf. Jan Franssen Jonckers en erf. Jan Luijmans, AZ. erf. Jan van Asten tot
voor op de gemeynstraet. Met de halve invaart, 10 voet breed, tot op de middelste paal van de invaart en
met het recht water te gaan halen over het erf van Jan Luijmans. Vorige eigenaar Willem Joppen. Als last
een negenmenniken grondcijns.
1623 3828 akte 43, 23-11-1623: Willem Joppen verkoopt aan Hendrick Anthonis Hoijmackers een huis buiten
de Hoocheyndtsche poort, EZ. erf. Jan Frans Jonckers en erf. Jan Luijmans, AZ. erf. Jan van Asten tot
voor op de gemeynstraet. Met de helft van de invaart 10 voet breed.
1619 3826 akte 205, 10-09-1619: Jan Michielsen, Jan Luijmans, man van Anneke Michielsen, Cornelis
Michielsen met assistentie van Art Willems en Peeter die Louw en Jan Thomas, man van Elske, allen
kinderen en erfgenamen van Jenneke Jans die Decker, weduwe van Michiel Ansem die Cuijper verkopen
aan Willem Jobben van Eijndhoeven een huis buiten de Hoocheyndsche poort, EZ. erf. Aelken Jan Becx
en erf. Jan Luymans, AZ. erf. Jan Henrick van Asten tot voor op de gemeynstraet. Met voorwaarde dat
water mag gehaald worden over het erf van Jan Luymans. Als last een negenmenniken grondcijns.

1832
1832
1832
1832

Kadaster C581:
Kadaster C582:
Kadaster C583:
Kadaster C584:
Eigenaar:
Opmerking:

huis, groot 00r 42e, Het Groene Woud,
klasse 9.
huis, groot 00r 44e, Het Groene Woud, klasse 9.
huis, groot 00r 60e, Het Groene Woud, klasse 9.
huis en erf, groot 00r 60e, Het Groene Woud, klasse 9.
Johannes Daniels.
huis nr. 332.

1805 4029 f91v, 13-05-1805: Hendrik Goord van Brussel verkoopt aan Johannes Daniels een huis en hof op het
Hoogeinde, EZ. Francis van Glabbeek, AZ. Hendrik de With. Als last een cijns van 4 st.
1802 4026 f175v, 27-02-1802: Lambertus van Aarle, armenmeester, verkoopt aan Hendrik Goord van Brussel,
een huis en hof op 't Hoogeind, bewoond door Peter Noijen, de weduwe Peter van de Vondervoort en de
weduwe Willem Kuijpers, EZ. Francis van Glabbeek, AZ. Francis Vervorst, EE. straat.
1785 Verpondingen f109: Johannes Daniels bij transp. 13-05-1805, een huis op ’t Hoogeind.
1785 Verpondingen f57v: Den armen van Helmont.

Een huijs en hof op ’t Hoogeijnd.
1769

T.H.G. 4328 f224, 11-11-1769: Jenneke wed. Jacobus van Aerle van paessen oft verhuijsens tijt 1770
tot 1771 aangeschreven aan Wijnand van Lierop voor 30 gl. en sal hij aannemer vant agterste gedeelte
vant huijs opt Hoogeijnd thans bij hem bewoont wordende met den hoft daer bij gehorende voor huur
over selve jaer moeten betalen 18 gl. op voort kostgeld te kosten.

1769

T.H.G. 4530 f54, 1765-1769: Wijnand van Lierop, krijgt 0-14-0, voor om de wed. Wouter van Luijk na
Geldrop te brengen

1768

T.H.G. 4328 f220, 11-11-1768: aangeschreven aan Wijnand van Lierop voor 29 gl. en sal hij aannemer
vant agterste gedeelte vant huijs op den Hoogeijnd thans bij hem bewoont werdende met den hoff
daer bij gehorende voor huur overt selve jaer moeten betalen 18 gl. op voort kostgelt te korten.

1766

T.H.G. 4328 f210, 11-11-1766: Jenneke wed. Jacobus van Aerle van Paessen oft verhuijsens van 1767
tot 1768 aangeschreven aan Wijnand van Lierop voor 29 gl. en sal hij aanneemer voor huur vant
agterste gedeelte van van t armenhuijs op de Heuvel ende hoff.

1765

T.H.G. 4530 f9. 1765-1769: Een huijs en hoff, staande ende gelegen alhier opt Hoogeijnd buijte de
Donkerpoort de agterste woning het eerste jaer door Evert Roijackers ende drie laaste jaren door
Wijnand van Lierop, bewoont voort kostgeld van Jenneke Jacobs ende den conditie van bestelde
Memorie
De sijd woning pro deo bewoont
De voorste woning over de jaren verschen paessen 1767 en 1768, 1769 ontfangen van Francis de Jong
39-0-0. Van de volgende jare van Anthonij Manders mits armoede ontfangen
nihiel

1764

T.H.G. 4328 f198, 10-11-1764: Jenneke wed. Jacobus van Aarle van paassen verhuijsen tijt 1765 tot
1766 aangeschreven aan Evert Roijackers voor 27 gl. en sal den hij aannemer voor huijs vant agterste
gedeelte vant armen huijs op Hoogeijnd thans door hem bewoont werdende en den hof daer bij
gehorende voor huur voor voort. jaer moeten betalen 18 gl. op voort kost geld

1762

T.H.G. 4328 f184, 11-11-1762: Jenneke wed. Jacobus van Aerle aangeschreven bij de wed. Aert Peters
voor en tegen huijshuur van ’t geheele armen huijs bedragen die huur soo het geaccordeert een somme
van 38 gl.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

Eigenaar
Bewoners
huis armen
wed: van de Vondervoort, Peter van Stiphout en Gerrit Bex
huis armen
Wijnand van Lierop, Philip Roeffs, Francis Beerens en P. v. Stiphout
huijs armen
Wijnand van Lierop, Claas van Osch en Philip Roefs
huijs armen
Wijnand van Lierop, Jacob van Helmont, Claas van Osch en Willem Somers
huijs armen
Wijnand van Lierop, Johannes van Hout en Claas van Osch
huijs armen
Evert Roijackers, Anthonij Manders en Johannes van Hout
huijs armen
wed. Aart Peters, Anthonij Manders en Peeter Smits
huijs armen
Peeter van Helmont, wed. Aert Haenen en Anthonij Manders
huijs armen
Aart Peters, een soldaete vrouw en Peter Jan Eijmens
huijs armen
Aart Peters, de huijsvr. Peter Eijmens en Augustinus Gorissen
huijs wed.
Aart Peters Augustinus Gorissen en Margo Espendonk
Nicolaas Valkeniers

1683 3850 f156v, 09-09-1683: Jan Herincx en Hendrick van Riel, afgaande borgenmeesters, verkopen in het
openbaar aan Claes Claessen Valckeniers een huijs, hoff en hoffstadt en een vervallen brouwerije, te
voren van Aert Jan Geerlinghs, gelegen opt Hoocheijnde, EZ. Anthoni Hendricx Verbruggen, AZ.
Thomas Ideleth.
1657 Verpondingen f54: nu de wed.
Nicolaes Valckeniers.
Aert Janssen Geerlings.
Mette brouwerijen, 42 gl.

1655 3844 akte 611, 28-08-1655: Aert Jan Geerlingh verkoopt aan Hanrick Janssen, schepen dezer stad, een
jaarl. rente van 11 gl. uit een huis, schuur en brouwhuis op ’t Hoocheijnde, EZ. Tonis Timmermans en
Lieven Geven en van erf. Gielken Lambert van Mierlo tot op de straet. Als last grondcijns en 100 gl.
kapitaal.
1654 3844 akte 514, 15-08-1654: Peter Huijberts, woonachtig te 's-Hertogenbosch, heeft vernaderd
een huis en hof op ’t Hoocheijnde, die Aert Jan Geerlinghs van Jenneke weduwe van Goort Carels had
gekocht.
1654 3844 akte 494, 07-05-1654: Jenneke weduwe van Goort Carels heeft uit kracht van testament
tussen haar en haar man gepasseerd voor notaris Wijtveldt op 16-09-1645, verkocht aan Aert
Jan Geerlinghs een huis en hof op ’t Hoocheijnde, EZ. erf. de kopers en Teunis Timmermans
en de gemeijnstraet.
1652 Verpondingen f45: Aert Jan Geerlinghs.
Mette brouwerije, 42 gl.
1638 3841 akte 161, 05-07-1638: Michiel Jacobs, wonende te Asten, Art Janssen, man van Merike Jacops, Art
Peters, man van Jenneke Thijssen, Jenneke, weduwe van Jan Willemsen, geassisteerd met Peter Horckmans,
haar momboir, allen erfgenamen van wijlen Ambrosius Hendrickx en diens vrouw Margriet, verkopen aan Art
Jan Gerlincx een zeker huis en hoffstadt opt Hoocheynd, EZ. Goort Charlincx, AZ. wed. L. Ghenen en erf.
Handrick de Louw tot op de gemeynstraet. Als last een grondcijns 4 st.
1606 3819 akte 150, 18-09-1606: Laurens Aert Ooms verkoopt aan Ambroius Henricx van Breussel een huis
met invaart en de halve put, te delen met de erfg. van Hensken van Dueren, gelegen op Hoecheynde, EZ.
erf. Jan Claessen van Dueren, AZ. Jan Goerts de Louw, EE. Lijsken Timmermans en de gemeynstraet.
Met Pasen aan staande te aanvaarden. De invaart mag ook door Jan Claessen voors. worden gebruikt.
1592 3815 akte 435, 04-03-1592: Jan Matheus Roeffs soene, Goert Matheus, Jan Silvesters, man van Maria, Gijsbert
Bruestens, man van Anna, Jan Matheus voors. en Loijdewijck Meijssen als momboiren van de onmondige kinderen
van wijlen Henrick Maes van Roy en diens vrouw Caterina, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Matheus voors.,
verkopen aan Laureijns Ooms, hun medezwager een huis, EZ. erf. Henrick Timmermants, AZ. vercoopers, EE.
weduwe Henrick Meyssen tot voor aan de straet, met het recht van invaart en de put, tussen deze twee huizen.
1543 3805 akte 386, 14-01-1543: Matheus Aert Roefs verkoopt aan Cristina, weduwe van Jan Snoecx een rente
van 3 Rijnsgl. uit een huis opt Hoegeijnde, EZ. erfe Jacob die Valckener, AZ. Gerrit Dirick Spessers,
strekkende tot op die straet.

1832
1832
1832
1832

Kadaster C869:
Kadaster C870:
Kadaster C871:
Kadaster C872:
Eigenaar:
Opmerking:

huis en erf, groot 00r 93e, Het Klein Tientje, klasse 8.
huis, groot 00r 42e, Het Klein Tientje, klasse 8.
huis, groot 00r 42e, Het Klein Tientje, klasse 8.
huis, groot 00r 57e, Het Klein Tientje, klasse 7.
Anthonie en Albert Bots.
huis nr. 289.

1801 T.H.G. 4538 f6. 1797-1801: Een huis en hof alhier agter de Ameide in huure bij Joseph Sanders voor
12-0-0- int jaar ontf. voor de jaar verscheenen Paasschen 1799, 1800, 1801 en 1802.
48-0-0
1797 T.H.G. 4537 f6. 1793-1797: Een huis en hof staande en gelegen alhier agter de Ameide in huuren bij
Joseph Sanders voor 16-0-0 ’t jaar. Ontf. voor de jaaren huur versch. paasschen 1795 en 1796.
32-0-0
1785 Verpondingen f57v: Den Armen van Helmont.
Een huis agter de Ameide.
1769 T.H.G. 4531 f8v. 1769-1773: De agterste woning vant selve huijs verhuurt aan Francis van der Velden
eerste jaar voor 20 gl. en de volgende jaren mits armoede voor 10 gl. jaar den rendant heeft in mindering
ontfangen.
7-10-0

1769 T.H.G. 4530 f54, 1765-1769: de armen agterste wooning van ’t selve huijs verhuurt aan Francis van der
Velden jaers voor 20 gl. ontfangen voor de jaaren 1767, 1768, 1769 en 1770.
35-0-0.
1769 T.H.G. 4530 f54, 1765-1769: Francis vander Velden, krijgt van de armen voor hem 1 ijder kind 2 hemden
samen 16 ¼ el linde met gaaren en knopen.
1769 T.H.G. 4530 f8v 1765-1769: Een huijs en hof staande en gelegen alhier agter de Ameijde de voorste
wooning van dit huijs werd pro deo bewoont memorie.
De agterste wooning van ’t selve huijs verhuurt aan Francis van der Velden jaers voor 20 gl. ontfangen
voor de jaaren 1767, 1768, 1769 en 1770.
35-0-0.
1757 3988 f261, 17-11-1757: Inventaris van de goederen van Francis van der Velden weduwnaer van Maria
Anna van den Reek, en heeft nagelaten 6 onmondige kinderen, met o.a.: 7 stoelen, 2 taaffels, 2 schotelen,
1 tee rak, 1 spiegeltje, 20 aerde schotels, 1 koopere tee ketel, 1 ijsere keetel, 1 haal, 1 schuijm spaen, 1
lepelhuijs met 4 lepels en 4 fourchetten, 1 emmer, 2 kopere lampen, 1 paer gordijnen, 1 schoorsteen kleed,
1 tafellaken, 2 handdoeken, de kleren van zijn overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruijkt.
1749 T.H.G. 4526 f18, 1749-1753: Item een huijs en hoff gekomen van Jan Janse Cuijpers gelegen agter de
Ameijde alhier, wert prodeo bewoont bij Jenneke Jacobs van Alen, memorie.
1737 T.H.G. 4523 f19, 1737-1741: Item een huijs en hoff agter de Ameijde gekomen van Jan Janse Cuijpers het
voorste deel verhuurt aan Peternel Betten voor 9 gl. ontfangen op recken. Vermits de armoede vanden
selve maar.
6-15-0.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

Eigenaar
huis den armen
huis den armen
huijs den armen
huijs den armen
huijs den armen
huijs den armen
huijs den armen
huijs den armen
huijs armen
huijs armen
huijs armen

Bewoners
Joseph Sanders en wed. Francis Roeffs
Joseph Sanders
Francis van der Velden, wed. Jan van Roeffe en Johanna van Roeffe
Francis van der Velden en Jan Roeffen
Francis van der Velden en Jan Roefs
Francis van der Velden en Jan Roefs
Francis van der Velden en Jacobus van Trigt
Anthonij van der Meijden, Anthonij van Bussel en Willem van den Eventuijn
wed. Jacob van Eijk, Jan vanden Heuvel, Jacob van Waarsenburgh
wed. P. vande Meulenhoff en Frans van Ruth
Arnoldus vander Stijlen en Frans van Ruth

1730 T.H.G. 4521 f4, 1730-1733: De wed. Peter Teulings nu de erfgen. Lindert van Hoek gelden jaarlijcx 6
vaten rogge reductie van en uijt huijs hoff ende boomgart mettet landt gelegen agter de Ameijde groot 7
loop 15 roeden opt lantboek nr. 180, lest betaalt 1730. den rendant heeft ontfangen voor de jaaren 1731,
1732 en 1733 de somme van.
6-15-0
1730 T.H.G. 4521 f18v en 19 1730-1733: Item een huijs ende hoff agter de Ameijde straet gekomen van Jan
Janse Cuijpers den armen aangekomen bij opdragte het vooste gedeelte verhuurt aen Hendrik van Stiphout
voor 8 gl.jaarlijcx en het agterste gedeelte aan Frans van Ruth voor 17 gl. 10 st. lest betaalt 1730.
Den rendant heeft ontfangen voor het voorste deel somme van.
24-0-0
Ende wegens het agterste gedeelte de somme van.
52-10-0
1722 T.H.G. 4518 f49, 1722-1724: Item een huijs ende hoff agter de Ameijde straet gekomen van Jan Janse
Cuijpers den armen aangekomen bij opdragte, het voorste gedeelte van deselve huijsinge verhuurt aan
……..voor eene somme van 9 gl. 10 st.
1713 T.H.G. 4515 f39v 1713-1715: Item aen huijs ende hoff acgter de Ameijde straet, gecomen van Jan Janssen
Cuijpers den armen aengecomen bij opdraght, lest betaelt tot bamis 1713, de rendanten hebben voorste
vande selve huijsinge van huijr aen Marcelis van Luijck ende daer van voor 1 ½ huijr ontfangen den
somme van
10-10-0.

1705 T.H.G. 4513 f9.a 1705-1709: De wed. Peter Teulinghs gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt
huijs, hoff ende boomgaert mettet landt gelegen achter de Ameijde groot 7 loop 15 roeden opt landt boeck
no 180, lest betaelt 1705.
1702 T.H.G. 4512 f8, 1702-1705: Teulinghs gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie van ende uijt huijs, hoff ende
boomgart mettet landt gelegen achter d Ameijde groot 7 loop 15 roeden opt landtboeck No. 189, lest
betaelt 1702
1702 T.H.G. 4512 f31, 1702-1705: Jan Janssen Cuijpers, gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff achter de
Ameijde straet 10 gl. lesbaer met 200 gl. capitael bij contract 27-12-1667 den armen aengecomen, lest
betaelt 1682.Dit boven staende huijs ende hoff is door de voorige armenmr. aengeslagen voor de renthe
daer uijt gaende ende is verhuert voorde tijdt van een jaer aen Marten Janssen ofte wel Philips Goort
Roefs voor 18 gl. jaerlijcx nu 16 gl. jaerlijcx lest betaelt 1692 ende opt jaer 1693 de somme van.
9-0-0
De rendanten hebben hier van niet ontfangen vermidts bijden armen wordt bewoont memorie.
1702 T.H.G. 4512 f150, 1702-1705: Den 27 dito aen Jan den decker betaelt wegens reparatie latten ende
banden aen het huijs achter de Meij.
1697 T.H.G 4510 f34, 1697-1699: Jan Janssen Cuijpers geldt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff agter de Ameijde
straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij contract vanden 27 december 1667 den armen aengecomen, lest betaelt
1682 dit boven staende huijs is hoff is door de voorige armen mr. aengeslagen voor de rente daer uijt
gaende ende is verhuijrt voor de tijdt van 1 jaer aen Marten Janssen ofde wed. Philips Goort Roeffs voor
18 gl.
1693 T.H.G. 4509, f47, 1693-1697: Jan Jansen Cuijpers gelt jaerlijcx uijt sijn huijs ende hoff achter d’ Ameijde
straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij contract vanden 27 december 1667 den armen aengecomen, lest betaelt
1682 dit bovenstaende folio 47 verso. huijs is door de armen meesters aengeslagen geweest voor den
voorstaenden renthe daer uijt gaende ende is verhuert de achterste mette weeffcamer voor den tijt van een
jaer aen Marten Jansen vander Sterre voor 16 gl. en lest betaelt 1692 ende opt jaer 1693 ontfangen.
9-0-0
1685 T.H.G. 4506 f36v 1685-1688: Jan Janssen Cuijperz gelt jaerlijckx uijt sijn huijz ende hof aghter de
Ameijde straet 10 gl. losbaer met 200 gl. bij contract vanden 27 december 1667 de armen aengecomen,
lest betaelt 1682, de rendanten hebben hier van nietz ontfangen.
1685 T.H.G. 4506 f171v 1685-1688: De rendanten hebben op den 8 meert 1687 laten decken het huijz gekomen
van Jan Cuijperz achter Ameijde alhier waer toe gecoght 8 ½ vij, stroij ad 30 st. de vijm alz mede voor 22
st. wisse ende 8 ½ bussel latte ad 4 st. den bussel nogh voor 15 st. nagel mitzgaderz daer bij gereeckent de
dagh huere van de decker voor 6 dagen werckenz ad 15 st.
1687 T.H.G. 4506 f173v 1685-1688: den 3 meij 1687 laten maken bij de rendanten een solder bovende
weefkamer in het huijz gecomen van Jan Cuijpers achter de Ameijde alhier daer toe gebruijckt gecost 23
dobbeldeele ad 10 ½ st. de … alz mede gecoght voor 1 gl. 17 st. aen nagelen mitzgader aenden
timmerman betaelt voor 6 dagh werckenz tot het legen vanden solder alz het sage vanden ribben 8gl.
8 st.
1676 T.H.G. 4503 f163 1676-1680: Op den 10 junij 1679 is vercocht een huijs toebehorende eertijts Jan den
Decker achter d’ Ameijde ende gecocht bij Peter Lodewijcx van Grootel voor de somme van 130 gl. die
daer op hadde geslagen 15 slagen.
1663 T.H.G. 4545, 1663-1666: De proviseure van de taeffele des H. Geest deser stadt Helmont. Willem met
advooij van here predicant decreet van schoutet en schepenen dezer stadt Helmont , vercoopen seecker
huijs, hoff ende hofstadt soo ende gelijck het selve achter de Ameijde alhier is gestaen ende gelegen EZ.
Dirck de metser AZ. Aert Hendricx cum sues strekkende vanden graeff totte staete aldaer los ende vrij van
alle uijtgenomen den chijns.
1656 T.H.G. 4496 f45, 1656-1657: Jan Goorts ende Jan Hendricx Swagers hebben t’ saemen in huijringe een
huijs achter de Meij ende gelooven daer voor jaerlijcx te betaelen XVIII gl. los en vrij daer van niet
ontfangen.

1657 T.H.G. 4497 blz. 28 1657-1660: Jan Goorts en Jan Handrick Swaegers tsamen in hebben in hueringhe een
huijs achter de Meij jaerlijcx voor 18 gl. daer van ontfangen door Jan Goorts 4 gl. 10 st. ende van Jan
Swaegers niet ontfangen dus maer ontfangen.

1657 T.H.G. 4497 blz. 99 1657-1660: Item den 5 october 1658 gecocht van Dries Dijnschen tot Baeckel
anderhalff vlijmen dack strooij om decken opt huijs achter den Mij ende daer voor aen selve betaelt.
1657 T.H.G. 4497 blz. 99 1657-1660: Item den 29 april 1659 gecocht van Dries Bruestens 2 oude weven
vensters met ijseren spillen met raem ende glasen ende cruijswerck diende tot de camer van het huijs
achter de Mij per quitan.
6-10-0
1657 T.H.G. 4497 blz. 99 1657-1660: Item de lesten aen Jacob den Steenbercker tot Mierloo voor 1000 steens
den 11 meij 1659 dienen insgelijck tot de weve camer achter de Mij ende daer voor aen selve betaelt.
7-0-0
1657 Verpondingen f46: nu H. Geest alhier.
De erfgenamen van Anneken wed. Gerrit den Voerman, 17 gl.
1652 Verpondingen f39: De erfgenamen van Anneken wed. Gerrit den Voerman, 17 gl.
1646 T.H.G. 4490 f48v. 1646-1648: Meij geleghen aen den H. Geest aengecomen van saliger memorie
Hendrick Goerdts ende Jenneken sijn huijsvrouwe ende heeft daer voor gelooft alle jaer te betaelen los en
vrij van alle stadts lasten de somma van 13 gl. ende bij dese rendant ontfanghen 8 gl. soo dat hier rest aen
een jaer 8 gl.
VIII gl.
1636 T.H.G. 4487 f38v 1636-1638: Peerken Jan Huijben heeft in hueringhe een huijs geleegen achter den
Ameij jaers voor 12 gl. ende is deese huijringe aengegaen paesschen 1637 ende is bijden rendant
ontfangen op het jaer 1638 van Peerken 7 gl. 10 st. alzoo noch voor dat jaer noch 4 ½ gl. comt voor mij
ontfangen als voor 7 gl. 10 st. dico.
VII X st.

1832 Kadaster C968:
Eigenaar:
Opmerking:

huis en erf, groot 00r 54e, Het Hemelrijk, klasse 8.
Thomas van Lierop.
huis nr. 280.

1785 Verpondingen f62v: Thomas van Lierop bij transp. 1793.
De weduwe Hendrik Feijten.
Een huis op ’t Binderseind.
1785 Verpondingen f62: Joseph van Heerbeek bij koop 1796.
Hendrik van Geldrop te Turnhout.
Johannes van Geldrop.
Een huijs op ’t Bijnderseijnd, gebragt f62v.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

Eigenaar
huis Johannes van Geldrop
huis Johannes van Geldrop
huijs Johannes van Geldrop
huijs Johannes van Geldrop
huijs Johannes van Geldrop
huijs Johannes van Geldrop
huijs Johannes van Geldrop
huijs Johannes van Geldrop
huijs armen
huijs armen
huijs armen

Bewoners
Arnoldus van der Stijlen en Dielis van Luijk
Johannes van Geldrop en wed. Jacob van Gale
Johannes van Geldrop
Johannes van Geldrop
Johannes van Geldrop
Jan van der Velde en wed. Stiphout
Johannes van Geldrop en wed. van Stiphout
wed. Joost Janse van Hees en Evert Roest
Peter vanden Reek en wed. Jan Dielis van Luijk
Jan Marcelis van Luijk
Jan Marcelisse van Luijk en Bertje Huijberts

1737 T.H.G. 4523 f18, 1737-1741: Item een huijs opt Bijndereijnt bewoont geweest door arme lieden dus
memorie. De agterste wooning van selve huijs verhuurt aan Marcelis van Luijk voor 14 gl. jaarlijx
ontfangen op reckenin. vermits de armoede vanden huurder maar ontfangen.
27-3-12.
1730 T.H.G. 4521 f18v 1730-1733: een huijs toebehoort hebbende Jan Dielis van Hees gelegen opt
Bijnderseijnt tussen de brucxkens gebruijker van agterste Jan van Stiphout voor eene somme van 14 gl. en
het voorste Betje Huijberts voor 7 gl.
1722 T.H.G. 4518 f48, 1722-1724: Den armen bij opdragt aangecomen een huijs toebehoort hebbende Jan Delis
van Hees op Bijnderseijndt tusschen de brucxkens gebruijkers Arnoldus Jansen Ketelaars voor eene
somme 14 gl. en het voorste Bertje Huijbers voor 7 gl. lest betaalt 1722.
1713 T.H.G. 4515 f38v 1713-1715: Den armen bij opdragt aengecomen een huijs toebehoort hebbende Jan
Dielis van Hees, opt Binders eijnd tussche de brucxkens gebruik.Jan Swaegers ende Jan Thomas t’ voors.
De rendanten hebben opden 12 februarij 1714 van Jan Swagers ontfange ¼ jair huijshuijr eene somme van
3 gl. 11 st. 8 penn. waer mede te werdene vanden armen onderhouden vanden armen dus hier de vs.
somme van
3-11-8.
Ende van Jan Thomas
1702 T.H.G. 4512 f32, 1702-1705: Huijbert Hendricx alias Best gelt jaerlijcx uijt sijn huijs op het Bijnders
eijnde alhier tusschen de brucx kens 2 gl. 10 st. losbaer met 50 gl. volgens schepenen letteren in Helmondt
van dato den 7 junij 1664, lest betaelt 1698 de rendanten hebben ontfangen voor 2 jaeren pachten 1699,
1700 de somme van.
5-0-0
1702 T.H.G. 4512 f20, 1702-1705: Jan Dielis van Hees gelt jaerlijcx uijt sijn goet inde Bijnderstraet off
tusschen de brucxkens.
1697 T.H.G. 4510 f21, 1697-1699: Jan Dielis van Hees geldt jaerlijcx 6 gl. uijt sijn goet inde Binderstraet of
tussche de brucxkens, lest betaelt 1697 de rendante hebben ontfangen voor de jaeren 1698 ende 1699 de
1705 T.H.G. 4513 f17v 1705-1709: Jan Dielis van Hees gelt jaerlijcx uijt sijn goet inde Bijnderstraet off
tusschen de brucxkens 6 gl.lest betaelt 1705.
1657 Verpondingen f30v: nu den H. Geest alhier.
Jan Dielisse van Hees, 14 gl.
1653 3844 akte 413, 25-10-1653: Peeter Goossens van Vijffeijcken verkoopt aan Jan Dielissen van Hees een
huijs en hofstadt, opt Bijnderseijnde, EZ. Jan Sijmons van Oeckel. Als last 6 gl. aan H. Geest.
1652 Verpondingen f19v: Jan Dielis van Hees, 14 gl.
1639 T.H.G. 1421, sept. 1639: Peeter Goessens van Vijffeijcken heeft ten overstaan van schepenen verkocht
aan Jan Hendrik Sanders, Hendrick Peters van Tricht en Hendrick Goorts van Duppen, provisoren van H.
Geesttafel van Helmond, een rente van 6 gl. uit een huijs op het Binderseijnd.

1832 Kadaster C1011: **
huis en erf, groot 00r 91e, Het Hemelrijk, klasse 7.
1832 Kadaster C1013: huis, groot 00r 57e, Het Hemelrijk, klasse 7.
1832 Kadaster C1014: huis, groot 00r 32e, Het Hemelrijk, klasse 8.
1832 Kadaster C1015: huis, groot 00r 46e, Het Hemelrijk, klasse 8.
1832 Kadaster C1016: huis en erf, groot 00r 82e, Het Hemelrijk, klasse 7.
Eigenaar:
Johannes Swinkels.
Opmerking:
huis nr. 253, waarschijnlijk opnieuw gebouwd er wordt in cijns en verpondingen
gemeld een huisplaats.

1816 Not. 57-148, 22-09-1816: Jan Willem van Moorsel verkoopt aan Leonardus Swinkels een huisplaats en
hof gelegen in de Heistraat, EZ. Peter Jan Swinkels en de verkrijger, AZ. een straatje, EE. Heistraat, AE.
Peter Jan Swinkels, voor schepenen 22-12-1796.
1796 3996 f147v, 22-12-1796: Jan Willem van Moorsel en Johanna van Moorsel. 1e lot krijgt Jan Willem van
Moorsel, een huijszinge, hoff en erf in de Heistraat, EZ. Jan Feijten, AZ. Jan van Viersen.
1785 3993 f233v, 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.
1785 Verpondingen f56: Johannes en Johanna van Moorsel.
Willem van Moorsel.
Een huijsplaats in de Heijstraat.
1757 4016 f77v, 12-03-1757: Coenraat Hendevier verkoopt aan Willem van Moorsel een huijske en hoff in de
Heijstraat.
1756 4016 f47v, 09-02-1756: Heeren Hendrik van Adrichem, drossaart, Johan Francois Walraven, Crispinus
Hoekwater, Jacobus Weijman en Gerardus van Hogerlinden, scheepenen, verklaren volgens een resolutie
van 17-04-1755, publiekelijk te hebben verkocht aan Coenraad Heldevier een huijs en hoff in de
Heijstraat, bewoond door Leendert Hutten.

1791
1786
1781
1776
1771
1766
1761
1756
1746
1741
1736

Eigenaar
huis Willem van Moorsel
huis Willem van Moorsel
huijs Willem van Moorsel
huijs Willem van Moorsel
huijs Willem van Moorsel
huijs Willem van Moorsel
huijs Willem van Moorsel
huijs Coenraat Heldevis
huijs Armen
huijs armen
huijs armen

Bewoners
Willem van Moorsel
Willem van Moorsel
Willem van Moorsel
Willem van Moorsel
Willem van Moorsel
Willem van Moorsel
Willem van Moorsel
Leendert Hutten
Lambert van Galen
Lambert van Galen
Lambert van Galen

1737 T.H.G. 4523 f17 1737-1741: Het huijs met den hoff inde Heijstraet verhuurt aan Lambert van Galen voor
10 gl. sjaars, ontfangen voorde jaren sijnde administratie.
40-0-0.
1702 T.H.G. 4512 f9, 1702-1705: Hendrick Aert Deckers gelt jaerlijcx 15 vaten rogge uijt sijne goederen ofte 2
huijsingen gelegen inde Heijstraet, lest betaelt 1702. De rendanten hebben ontfangen voorde jaeren 1703,
1704 ende 1705 de somme van.
16-17-8
1693 T.H.G. 4509, f12, 1693-1694: Hendrick Aerts Deckers geldt jaerlijcx 15 vaten rogge reductie uijt sijne 2
huijsinge gelegen inde Heijstraet, lest betaelt 1693.die rendanten hebben ontfangen voor het jaer 1697 de
somme van.
5-12-8
1685 T.H.G. 4506, f15, 1685-1688: Hendrick Aert Deckers geldt jaerlijckx 6 vaten rooge reductie uijt zijn goet
inde Heijstraet alhier, lest betaelt 1684, de rendanten hebben ontfangen de zomme van 6 gl. 15 st. voor de
jaeren 1685, 1686 ende 1687 dus
6-15-0.

1676 T.H.G. f17, 1676-1680: Hendrick Aert Deckers geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt zijn goet inde
Heijstrate alhier, lest betaelt 1674.
1657 Verpondingen f25v: nu den H. Geest van Helmont.
Dries Sijmons den Decker, 14 gl.
1652 Verpondingen f16: Dries Sijmonts Deckers, 14 gl.
1560 3809 akte 747, 27-04-1560: Art Meus Henis verkoopt aan Gijsbert van Fladeracken een mud rogge
erfpacht uit een huis met een stuk land in de Heyestraet, EZ. erf. Henric Meus Henis soen, AZ. Pauwels
Baten, achter op Abenstraetken en tot voor aan de straet.
1551 3808 akte 759, 23-06-1551: Henric Meus Henis verkoopt aan meester Jan een jaarl. lijfrente van 13
Rinsgl. uit een huis met een stuk land in de Heyestraet, EZ. erf. Art Meus Henis soen en uit een stuk land
daartegenaan gelegen.
1548 3808 akte 216, 16-01-16-01-1548: Hendrick Meus Hanegreeffs soen verkoopt aan Gelis Goert Gelis soen
en Hubert, zijn broer, een rente van 3 Rinsgl. uit een huis met toebehoren in de Heyestraet, EZ. Jan
Corstiaens soen van den Camp erf, AZ. erf. Art Meys Henis soen, EE. Abenstraetken, AE. straet voors.
1547 3808 akte 35, 31-01-1547: Hendric Meus Hanegreeffs verkoopt aan Melis Dabiels een rente van 4 Rinsgl. En
10 st. uit een huis met toebehoren in de Heyestraet, EZ. erf. Jan Corstiaens Camps en erfe Art Meus Henes, AZ.
van Abenstraetken totter gemeynstraet.
1547 3808 akte 24, 28-01-1547: Art Meus Hanegreeffs soen heeft verkocht aan Hendric Hendricx soen
van den Water een huis met toebehoren, in de Heyestraet, EZ. erf. Hendric Meus Hanegreeffs
soen, AZ. Pouwels Pouwels Baten soen, EE. Bantstraetken, AE. Heyestraet. Als last een rente van
9 Rinsgl.
1832 Kadaster C1026: huis, groot 00r 96e, Het Hemelrijk, klasse 6.
Eigenaar:
J. Waijers.
Opmerking:
huis nr. 248.
1829 Heistraat, bevolkingsregister. Thomas van Meijl * 02-01-1778, te Aarle Rixtel, dagloner, Peternel
Mansvelders * 29-06-1786 te Vlierden. Kinderen: Nicolaas * 19-06-1818, Francijn * 27-01-1829.
Inwonend: Adam Theodorus Maas 42 jaar, Maria Catharina Rotermaas 40 jaar * te Gruijtrode, Johanna
Petronella Maas 12 jaar, Maria Catharina Maas 11 jaar, Johannes Matheus, Maas 8 jaar te Beek en Donk,
Johannes Agten 50 jaar * te Elland, fabriekswerker, Aldegonda van der Aa 49 jaar * te Mierlo, Anna
Catharina Agten * 18-09-1815, Hendricus Agten 12 jaar.
1829 Not. 108-6, 31-01-1829: Gerardus van der Horst, man van Maria Waijers verkoopt een huis van haar
vader Jacobus Waijers, gelegen in de Heistraat, EZ. Hendrik Bogaers en Jan Francis Sanders, AZ.
weduwe Willem van Geldrop, nu bewoond door Thomas van Meijl, gaat naar Judocus Swinkels.
1802 4027 57v, 07-09-1802: Peter Peters van Oorschot en Johanna van Oorschot weduwe van Francis van
Kessel verkopen aan Jacobus Waijers een huis en hof in de Heijstraat, EZ. weduwe Jan Pieter van Lith,
AZ. Hendricus van Hoeck.
1802 4309 f75v, 1802: Taxatie van de goederen van Elisabeth van Oorschot overleden op 01-07-1802, laat na
een huis en hof in de Heijstraat, EZ. wed. Jan Pieter van der Lith, AZ. Hendricus van Hoeck.
1785 Verpondingen f55: Jacobus Waijers bij transp. 07-09-1802. Peter Peters van Oorschot en Johanna van
Oorschot wed. Francis van Kessel. Elisabet van Oorschot.
Een huijs in de Heijstraat.
1770 3991 f54, 19-10-1770: Inventaris van de goederen van Peter van Oorschot, eerst weduwnaar van Elisabet
Rijnders en daarna van Hendrina van den Broek, een huijs en hoff inde Heijstraat, gekomen van Leendert
van Aerle.

1771 4018 f81, 24-04-1771: Huijbert van Oorschot, Jan Dirk Roijackers, man van Catharina van Oorschot
verkopen aan Dirk Meeussen en Rijnier Bernards als voogden van de kinderen van wijlen Peter van
Oorschot uit het tweede huwelijk met Hendrina van den Broek. 1/5 part van een huijs en hoff in de
Heijstraat, EZ. Jan Pieter van der Lith, AZ. Willem van Hoek.
1749 4015 f101v, 27-11-1749: Huijs met verpondingschulden wordt verkocht aan Leonardus Alen, een huijs en
hof in de Heijstraet, ten naam van erfgenamen Peter Olifiers vanden Bergh.
1739 4306, 25-04-1739: Taxatie van de goederen van Peter Olifiers vanden Bergh overleden op
27-02-1739, laat na ¼ part van een huijs en hoff, gelegen in de Heijstraat, EZ. Hendrick Donkers, AZ.
Francis van Hoek.
Eigenaar
1791 huis Elisabeth van Oorschot
1786 huis Elisabeth van Oorschot
1781 huijs Peter, Elisabeth en Johanna
van Oorschot
1776 huijs Peter, Elisabeth en Johanna
van Oorschot
1771 huijs Peter, Elisabeth en Johanna
van Oorschot
1766 huijs Peter van Oorschot
1761 huijs Peter van Oorschot
1756 huijs Peeter van Oorschot
1746 huijs erfgen. Peter Olifier van
den Berg en de Armen
1741 huijs erfg. Peeter Olifiers vanden
Bergh
1736 huijs erfg. Peter Olifiers van den
Berg en armen

Bewoners
Peter der Horst en Johannes van Stiphout
Hendrik Faasen en Jasper van der Linden
Hendrik Faessen en Peter van der Horst
Hendrik Faesse en Lambert Verhore voort
Lambert Verhorevoort en Hendrik Faessen
Laurens van Osch en Hendrik van Oekel
Laurens van Osch en Jan Peters van Venroij
Laurens van Osch en Evert Jan Sanders
wed. Hend. Aart Faessen en kinderen van Francis
van Leent
Arnoldus Ketelaars en Francis Janse
Fransis Janse en Aelbert Willemse

1657 Verpondingen f24v: nu Peter Olifiers vanden Bergh.
De wed. Gielen Busmakers, prop. 13 gl.
1652 Verpondingen f15: De wed. Gielen Busmakaeckers, 13 gl 10 st.
1641 3842 akte 314, 08-04-1641: Jan Hendrick Clumpers, heeft vernaedert een huis en hofstadt in de
Heijstraete, door Anthonis Hendrick Clumpers aan Michiel Busmaeckers verkocht.
1640 3842 akte 163, 30-07-1640: Anthonis Hendricx heeft verkocht aan Michiel Schijmons een huis en
hofstadt in de Heijstraet, EZ. Goert Daemen en de gemeynstraet. Met het recht om van een weg aldaar
gebruik te maken mestwagens en koeien en de plicht de waterlaet te onderhouden.

1832 Kadaster D25-28: huis en erf
Eigenaar:
Bots A en A.
Opmerking:
huis nr. 127, ieder de helft.
1787 T.H.G. 4328 f357, 10-11-1787: Hendrik van Langendonk, krijgt van de armen een ½ brood in de week,
en vrij wonen.
1787 T.H.G. 4328 f357, 10-11-1787: Peter van den Reek, krijgt van de armen 8 gl. huishuur.
Eigenaar
1791 huijs armen ½ Gerit Noten ½
1786 huijs armen ½ Gerit Noten ½
1781 huijs armen ½ Gerit Noten ½
1776 huijs armen ½ Gerit Noten ½

Bewoners
Peter van den Reek, Hendrik van Langendonk en wed. Anthonij
Elbers.
wed. Antho. Elbers en Hendrik van Langendonk, Maarten Manders
Hendrik van Langendonk en Goort van de Reek
Goort van den Reek, Adriaan Verhoeven

1771 huijs armen ½ Gerit Noten ½
1766 huijs armen ½ Gerit Noten ½
1761 huijs armen ½ Gerit Noten ½

Adriaan Verhoeven en Coenjert van den Bosch
Adriaan Verhoeven en Leendert van Duppen
Goort van den Reek, Adriaan Verhoeven en Francis Roijackers.

1832 Kadaster D222: moestuin
Eigenaar:
Verhoijsen P.
Opmerking:
huis nr. 88.
Eigenaar
1756 Jan van Liempt
1751 huijs armen
1746 huijs armen

Bewoners
wed. Hendrik van Alen
Bernardus van den Bosch en de wed. Reijnier van Wel en Maria wed. Canters

1832 Kadaster D362- 365 ca.: huis en erf, Kerkstraat.
Eigenaar:
Verberne P.
Opmerking:
huis nr. 114c.
1742 Helmond koop 26-11-1742.
Eigenaar
1746 Willem Roefs
1741 armen
1736 huijs kinderen Dielis Janse van Brussel

Bewoners

1832 Kadaster D521 ca.: huis en erf, Veestraat
Eigenaar:
Bots A.
Opmerking:
huis nr. 189
1749 T.H.G. 4526 f17v 1749-1753: Item een huijs inde Veestraat nevens Joost Sanders ende kinderen Poulus
van Lieshout, verhuurt aan wed. Lindert van Batenburgh voor 15 gl. jaerlijcx, ontfangen voor 4 jaren
50-0-0.
1749 T.H.G. 4526 f58v 1749-1753: Capittel van reparatie aan hoeven huijsen als andersinds. Den rendant heeft
betaalt aan Arnoldus Leenards 12 gl. 2 st. 8 penn. voor 102 1/8 pont orgelloot tot een gent. aant
armenhuijs bewoont bij de wed. L. Batenburgh volgens quit dus
12-2-8.
Eigenaar
1746 huijs armen
1741 huijs armen
1736 huijs armen

Bewoners
wed. Lindert van Bantenburg
wed. Linders van Dijck
Lindert Batenburgh en Maria Woensel

1737 T.H.G. 4523 f18v 1737-1741: Item een huijs inde Veestraet neven Joost Sanders en de kinderen Paulus
van Lieshout, verhuurt aande wed. Lindert van Batenburg voor 15 gl. jaarlijx, ontf. voor 4 jaar de somme
van
60-0-0.
1730 T.H.G. 4521 f18, 1730-1733: Den armen deser stadt een huijs inde Veestraet gekomen van mr. Andries
Buttenij bij coop aangekomen verhuurt voor 15 gl. lest betaalt… Den rendant heeft ontfangen voor 3
jaren sijnde administratie de somme van.
45-0-0
1713 T.H.G. 4515, f38, 1713-1715: Den armen deser stadt een huijs inde Veestraete gecomen van mr. Andries
Buttenij is vercoght voor stadts lasten, den armen bij coop volgens den vest brieff daer van sijnde
verhuijrt aen mr. Anthonij vanden Eventuijn voor 14 gl. jaerlijcx, de rendanten moeten hier van ontfangen
28-0-0.

1705 T.H.G. 4513 f10v 1705-1709: Jan Hendrick Sanders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs
inde Veestraet nu den armen bij coop volgens den vestbrieff, daer van sijnde, lest betaelt 1705.
1702 T.H.G. 4512 f146. 1702-1705: Betaelt voor pannen tot het huijs van Andries Butterij de somme van.
0-14-0
1698 T.H.G. 4553, 27-06-1698: Specificatie van wegen het maken van de glase ten huijsen van Antonij Jansen
van den Eventuijn ten eersten gemaeck twe nieuwe glase groot 19 voet en een half de voet 3 stuijvers en
een half comt 3-8-4. noch gestopt 30 ruijten de ruijt een blanck comt 1-2-8. comt in als te samen 4-10-12
ick onder geschreven bekenne hier van voldaen te sijn ende dat uijt handen van Antonij Jansen van den
Eventuijn actum de 27 junius 1698.
1697 T.H.G. 4510 f12v 1697-1699: Jan Hendrick Sanders geldt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs
inde Veestraet nu mr. Andries Butteuij bij coop voor de stadts lasten nu den armen bij coop, ende volgens
des rest brieff daer van sijnde. Dit huijs was bijden rendant verhuijrt aen Antoni vanden Eventuijn nu
gaende paessen 1698 over … ontfangen voor den jaere vervallen paessen 1699 de somme van
18-0-0.
1693 T.H.G. f17. 1693-1697: Jan Hendrick Sanders gelt jaerlijcx 6 vaten rogge reductie uijt sijn huijs inde
Veestraet nu mr. Andries Butternij bij coope voorde stadt lasten nu den
1692 T.H.G. 4551, 17-09-1692: Mijn heeren schepenen der stede Helmondt. Ordoneren sr. Dionisius Bunnen
armen meester deser stede voors. te betaelen aenden heer rent meester Roefs de somme van vijfftien
gulden volgens accoordt wegens den achterstel vanden chijns van het gecoffte huijs vanden wed. Andries
Buttenij gestaen in de Veestraet alhier.
1685 T.H.G. 4506 f13v. 1685-1688: ende Veestraete nu mr. Andries Buttenij, lest betaelt 1681, de rendanten
hebben ontfangen voor de jaeren 1682 ende 1683 in gelde het vat gereeckent volgenz de pegge de zomme
van
8-5-0.

Bedankt voor de gegeven verkregen van Wim Boelhouders.

