Archief Tafel van de Heilige Geest Helmond 1789-1810
Toegangnummer 15448
Bewerking: Theo Meulendijks
Aantekeningen uit charters van de Tafel vd H Geest Helmond
Het inventarisnummer is steeds vermeld.
4351, 18-04-1416: De Gasthuijs meester van Helmont met rade ende consent des heren van Helmont
ect. Uijtgegeven tot eene erfpacht Willem Godert Hannen een huijs gelegen tot Helmont in die
Huijskens state.
4358, 26-11-1428: Heijn Willem Sweets soon wilen was ghevet H. Gees ½ lop rogg uijt ende een
driekantige hoefke dat voertijt Marten Ghiben placht te wesen.
4363, 12-02-1497: Jan Peters van Rijncvelt dir manden rogghe gelt uijt ¼ deel uit camp met een
huijse daerop staende, ter plaatse geheten … Haeghe eijnde.
4386, 29-08-1546: Meester Hendrik Goben heeft opgedragen aan Hendric handoemakers, Art de
Hoijmaker ende Cornelis de valkener den H. Geest mr. Een rente van 21 st. uit een hofstadt, huijs
ende erffenis tot Helmont doer Sinte Loijen poirte. neven erfgenamen wijlen Jan Bech neven der
stadt gracht.
4388, 1574: Maria wed. Dirck Volders uit huijs en hoff, eertijt Andries Pessers, gelegen inde
Kerckstraet te Helmont .
4395, 19-10-1733: Francis van Hoek regeerendt borgemeester deser stadt, heeft mitsdesen erffelijck
verkogt, overgegeven ende opgedragen aan de heer Johannes Gijsbertus vanden Brugh diacon der
gereformeerde kerke alhier H. en sul? ten behoeven van de selve diaconij armen seekere schult off
rente brieff staande tot laste vande stadt Helmondt eertijts inden jaaren 1586 gepasseert en daer
naer bij den raad derselver stadt opden drieen twintigste aug. 16 vijfen sestigh vernieuwt, inhouden
een somme van twee gl. 10 st. te lossen met vijftigh gulden cap., dog volgens haar Ho. Mo. res.
vanden 20 [sept] 1724 gereduceert op eene gulden tien st. jaarlijcxc, waer van het eerste jaar intrest
ten behoeven vande diaconij armen voornt. verschijnen sal ligtmis 1735 dog sal den vercrijger in sijne
qualt. den intrest van ligtmis 1734 tot dato deses aanden transportant goet doen en betalen, sijnde
hem transportant aangekomen bij schepenen letteren van Helmont in dato den 19 october 1733
waarop ende alle
4397, 06-01- 1348: Goeswijn Heijlwighen soen van Gerwen heeft bekent ende verkocht heeft aan
Lijsbet Larens Persoen van Helmont een mudde rogghe, der maten van Helmont en 20 schillingen.
4399 datum?
Goeswijn vander Heiden van Gherwen heeft

4400, 15-03-1402: Elisabeth natuurlijke dochter wijlen heer Laurens Persoen van Helmont met hare
verkoren momboir heeft wettelijk verkocht heer Godert priester haar broeder … een mudde erfpagt
der maten van Helmont , 20 schellinge erfrente.
4403, 20-03-1397: Helmont .. enen bempken biden Paric dijck gelegen. Jan die Parric meester van
Stiphout heeft ghegher om gods wille en in rechter ghifte en opgedragen de h. Geest van Helmont,
een stucken beemps gelegen in Ghenen Rijbosch aan den Parrideen dijke
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.
4406, 03-01-1402. Gerwen een huijs ende camp daar aan gelegen welke kamp placht te zaaien 4 lop
rogge. Item een acker gehete die Lijnecker. Item een beemd geheten Steenbroeck waar men pleegt 2
voeder hooij. Item beemd geheten Roevers bemt.
4408, 1427: Een huijs, schur ende hoff met zijn toebehoerte gelegen buijten de poirt .
4409, 11-08-1428: De Gasthuijs en H. Geest van Helmont . Alsoo daer die Gast huijs …… gelegen sijn
tot Helmont op de Bijstervelt.
Item een stuk lants gelegen te Helmont bider Wintmoelen.
Item een zille beemts gelegen tot Helmont in die Rijetbeemde.
4410, 1428: Heilwich wettige dochter wijlen Jans Huijsmans met haar verkoren momboir heeft
wettelijk en erfelijk overdragen en overgegeven den Gasthuijs meester van Helmont tot behoef der
armen de helft van een huijs ende hove gelegen tot Helmont in de Huijskens straat .
4411, 17-02-1429: Jacobus en Wilhelmus, broers kinderen Henrici dictie Kaem eodem Herico et ex
Elisabet natuurlicke dr. Johannes wijlen dictie s Dekens genita. ties sextes partes 3/6 uijt in Helmont
apart partam doctam de Waterpoirt.
4412, 23-10-1430: Margriet vanden Ven, van 1 ½ zille lands inde Meijestraat, gekomen vanden heer
van Helmont. notaris signet Petrus de Plateal de Helmont pr.
4413, 07-06-1587: inden naemen onser armen luijden te neuren ende inhouden van deser
instrumente zij kennelijck eenen ijegelijcken comparerende voer mij notaris openbaer enden
getuijgen onder gestelt die eersame ende discrete gehouden personen Marcelis vanden Boegart
Cornelisse ende Catharina zijn huijsvr. doghter van Jan van Cuijck ingesetenstadt Helmont onder
bisdoms vanden Bosche gesont van hert hen vijf zinne geheel mechtig ende te volle gebruijcken, en
hebben alsoe te tsaemen ende eendrechtelijck gemaect geordineert hen testament ende uijterste
wille van alle gueden hen van godt op ertrijcke verleent willende tselve onverbrekelijk voer allen
rechten geestellijk ende weerlijck van werden gehouden hebben, soe een ijegelix testament
behoert zijn effect te sorteren nijet tegenstaenden hier inne enighe causele ofte … der plaetsen ofte
rechten waeren vergeten tot desen dienende , willenden die selve alsoverstaen te worden ofte hier
inne geselt waeren inder ierste caserende ende doende allen voergemaecte testamente voer datum

van desen hen testatuers voers. enichsints gemaeckt maecken ende bevelen hen zielen godt
almachtich ende hen lichaeme ter geweijder erden begraven te werden ende hen kercken rechte
ende …. begenkenisse te hebben nae bequaemheijt van henne staet ende betaelt te worden van hen
gereetste guederen maekende den vijer biddende ordenen alhier tot Helmont termijn hebbende elc
1 stuijver eens die zelve coemen haelennoch maecken zij tetatuers voors. tot reparatien vanden
altaer vanden eerw.heijligen sacrament binnen de kercken tot Helmont eens drije gulden noch
Cornelijssen Wilborts Boegarts Lijnkens Peeteren 6 gulden eene noch Wilhere Wilhemsse haar
Peeteren onder halven gulden eene noch heer Aerden van Dijck haer biechtvader thien stuijvers
eene noch maect Catherina testatrice voers. van haer portie met consent van Marcelis haeren man
Goijarden Schoutende haeren neef hondert gulden eene nae doot van Marcelissen ierst te ontfangen
ende Grietken Schoutende de huijcke.
ende voorts hebben zij testament meckers voort deen den anderen gemaect met vollen recht, Dat de
langste levende van hen beijden sal hebben tot zijnde eigenen willen om daer after te leven het huijs
metten erfen dat beijde gecoeft hebben staende opt Hoegeijnde daer zijns in woenen om te moegen
vercoepen ende over te vesten sonder toeseggen van ijemanden ende voerts nae doot van hen
beijden wat hen beijde nu toebehoert van de erflijk guedenen behalven het huijs voors. sullen
gedeijlt worden in twe deelen metten commen ende lasten daer op staende deen helft tot Marcelis
zijde de hij. dat maeken ende ordineren sal dander helft tot Catharina zijde metten hondert gulden
Goerden Schoutenten voers. gemaect met noch zess gulden eens Anneken Meijssen gemaect voer
een vrient scap ende boven die legaten het overschot van Catharina helft nae doot van Marcelis
voers. het selve overschot van dijen penn. maeckt Catharina voers. met consent van haeren man
voors. den Heijligen Geest tot Helmont ende tot Doeren gelijck te deijlen boven die legaten voers.
ende wil, dat selve vercoet sal worden bijde Heijlichgeest mr. voers. ten tijden wesende ende het
overschot van penningen daer aff coemende gelijcke aldan te deijlen ende soe verve eijmant vanden
vrienden daer tegens doende, die maakt testatick uijt te blijven met twe stuijvers eene, willende den
selven anders nijet te hebben ofte te bekennen ende zij testatuers voers. houden hier inne hen
wederroepen af ende toe te doene soe dikwijls als hen dat goet duncken ende believen sal
ghevende mij notario hier van een instument in forma te maken ten gerieve daer bij intresse
hebbende super quibes aldus gedaen ten woonstede hen testateurs voers. opten 7 dach junij der
maent int jaer ons heren geboiren geboute duijsent vijf hondert zeven ende tachtentich int bij wesen
Jan Bouts Janssoen ende Jan Janssoen van Vijfeijcken geloevele getuijghen hier toe geroepen ende
gebeden. ende [want] Aert Dircks vanden Dijck notario opbaer inde vander van Brabant
geadmisteert mette getuijgen voers. present ben ge… ende alsoe geschiet is soe heb ick dat
instrument daer aff gemaeckt met mijn eijghe gewoendelijk hanteken getekent hier toe verschot
wesende.
4414, 23-08-1622: Transport van Arijen Henrick Willems van 2 stucken lants.
4416, 20-11-1690: Lijneken Frans Kraelen heeft erffelijck over gegeven ende getransporteert aen
ende ten behoeven vanden gemeene armen deser stadt een half huijs ende hoff staende ende
gelegen opt Bijnderseijnde alhier deen sijde den hoeck vande Heijstraedte, dander sijde Peter
Marcelis strekkende vande plaetse tot effnisse Dirick Beck.

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
4442, 28-09-1439: Peter Art Peter Meeus soen heeft opgedragen aan Maes den hantscomeker soen
Maes hantscomeker een huijs ende hof met toebehoren met zijne hofstat gelegen tot Helmont, inde
Vestraet EZ. erfnis van wijlen Godart Francen soen was erfnis dat Wouter Graets was en aan
kinderen strekkende metten EE. aan die Veestraet AZ. aen de grave aldaer.
bedankt Frans van Gemert.

