Archief Schepenbank Helmond, bewaarplaats RHC-Eindhoven, toegangsnummer 15240.
Bewerking Theo Meukendijks
"Protocolle van heeren schepenen der stadt en vrijheijt van Helmondt", protocol van akten
van overdracht van onroerende goederen en van schuldbekentenissen, 1685-1808.
Archief 15240 Inventaris. 4007, Helmond.
folio 1. 17-07-1685: Joffr. Catarina Bellefelt wed. de heer Joan Bex, in zijn leven schout te Gemert, geassiteert
met Leonart Becx, bekend schultig te zijn aan Catarina Becx wed. Joan Colen wonende te Eijnhoven, 400 gl.
folio 2. 26-07-1685: Anneken Otto van Esch, geassisteert met Frederik Brouckhorst, verkoopt aan Evert Ottho
van Esch haar broeder, een hoijbeemt, gelegen alhier ter plaatse genaamd het Gasthuijs.
folio 3. 26-07-1685: Andries Joosten wonende tot Woensel, vernadert een hoijvelt gelegen te Baeckel ter plaatse
genaamd Dierdoncq, groot 1 lop.
folio 3 verso.28-07-1685: Anneken wed. Jan Melters den ketelaer voor togte en Jan Janssen Melters haar zoon,
verkopen aan Catarina wed. Peter Sijmons wonende te Stiphout. Een stuk ackerlandt groot 90 roeden. .
land AZ. Matthijs Jan Sanders EE. de kinderen Jan Janssen AE. den voors. Matthijs Janssen. Item een acker
gelegen aende Hoogacker groot 20 roeden EZ. Jan Claessen Bants AZ. het gemeene lant EE. de wed. Gerrit
Diressen AE. den gemeene weg. Item een acker genaamd den Cuijlacker groot 90 roeden EZ. Hendrik Paulus
voors. AZ. Thonis Truijen EE. Hendrik Paulus voors. AE. opden gemeenen weg, los en vrij. ende heeft de voors.
Anneken ende Jan opde voors. parcelen 28-07-1685.
folio 5 verso. 04-08-1685: Marten Sijmons van Boxtel ende Jenneken Willem Dircx van Tricht. doorgehaald.
folio 6 verso. 01-09-1685: Jofr. Catarina van Bellefelt wed. wijlen Jas Becx in zijn leven schout van Gemert.
doorgehaald.
folio 7 verso. 21-09-1685: Bartholomeus Hendrix molder, wonende tot Wolre verkoopt aan Jan Hendricx van
Osch wonende opde Erpse Boerdonck, de Venacker groot 2 lop. gelegen opde Erpse Boerdoncx voors. tussen
erf. de kinderen Hendrick Hendricx EZ. ende AZ. Lambert Jan Rutten strekkende EE. van erff. de kinderen
Anthonis Rutten tot de gemene straat aldaar. Item stuk ackerland groot 1 lop. gelegen overde jurisdictie van
Lieshout. tussen erff. de kinderen Hendrik Hendricx AZ. Anthonis Hendricx strekkende erff. Bartolomeus van
Heessel tot op de straat. Alnog ¼ part hoilants gelegen in de dorpe van Beeck groot 5 lop. tussen erff. Corts
Huijbers Maes AZ. de rivier de Aa. strekkende van erff. Gijsbert Janssen tot op rivier de Aa voors.
folio 9. 25-09-1685: Jan Hendrix met sijne 4 gesusteren, vernadert alle percelen land als Bartholomeus Hendrix
molder, wonende tot Wolre opden 21 dag deser maand september voor schepenen alhier overgedragen aan Jan
Hendricx van Osch.
folio 9 verso. 29-09-1685: Omme in toecomende alle disputen ende quistie te voorkomen tussen Philips Goort
Roeffs ende zijn kinderen mitgaders Perina Roeffs zijn dochter.
folio 11 verso. 20-09-1685: Anthonij Princen en Jan Peters als mede erfgenamen Aelbert Goorts alias Hagemans,
maken zich sterk henne meder erffgenamen, verkopen aan Lucas de Haes oud borgemeester en practezijn alhier
een weijvelt groot 5 lop. gelegen inde Hage EZ. erff. Matthijs Colen AZ. erff. Adriaen van Stralen strekkende
van erff. Parrick.
folio 12 verso. 04-10-1685: Wij Joan Bapta Bunnen en Adriaen van Stralen, schepenen van Helmond.
doorgehaald.
folio 14. 06-10-1685: Wij Adriaan van Stralen ende Jan Baptista Bunnij schepenen van Helmond voor hem
gekomen sr. Jacob Hoffmans als vader momboir van zijn 2 onmondige kinderen verwekt bij jofr. Maria Anna
Weerts de erffgenamen van wijlen juffr. Anna Weerts ter eenre ende Aert de With wonende tot Eijndoven als
momboir van onmondige kinderen van wijlen Jan Peters van Duijnhoven verwekt bij Catarina vanden Bergh.
Verder Gerrit van Woensel als man ende momboir van Anna Maria dochter van voors.Catarina van den Berghal
erffgenaam van wijlen Peter Janssen van Duijnhoven.
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1e lot krijgt Aert de Witte als momboir over de 5 onmondige kinderen ende Gerrit van Woensel. Een brief renthe
van 40 gulden. staande ten laste vant corpus gemeente van Lieshout gepasseert op 17 martij 1663. Ende nog een
brief van 6 gl. 5 st. uit een huijs, hof inde Kerckstraat alhier ten laste van Simon Janssen Reijens volgens
schepenen van Helmond 13-08-1625.
2 e lot krijgt sr. Jacob Hoffmans ten behoeven van zijn 2 kinderen verwekt bij joffr. Maria Anna Weerts, een
brief van Helmond 27-10-1574. Diverse last brieven.
folio 19. 16-10-1685: Dirk Janssen vanden Brugge onze inwoner heeft verkocht aan Andries Bruijstens Verhees
en Anthonij Hendricx vanden Brugge 98 gl. 4 st. gekomen van deling 16-05-1665.
folio 19 a. 08-10-1685: Geerloff Suijckers, secretaris van Helmondt, heeft bij evictie verkocht aan Willem
Janssen ten behoeven van erfgenamen Dirck Marcelis van Otterdijck een beemd gelegen in de parochie van
Someren, groot 5 lop. ter plaatse genaamd Weije.
folio 20. 08-10-1685: Geerloff Suijckers, secretaris van Helmondt, heeft bij evictie verkocht Josina van Hooff
wed. Joost Hoefnagel. Een stuk ackerland groot 2 lop. gelegen in Someren, omtrent de molen. EE. de
Meulenwech.
folio 20 verso. 16-10-1685: Sr. Laurens van Gemert, schepenen alhier, verkoopt aan Geerloff Suijckers,
secretaris van Helmondt een brief van een renthe van 56 gl. 5 st. Bij deling alhier op 03-11-1679. Diverse last
brieven.
folio 22 verso. 27-10-1685: Gijsbert Aerts vanden Grootenacker, onse inwoner, bekend schuldig te zijn Geerloff
Suijckers, secretaris van Helmondt 680 gl.
folio 24. 07-11-1685: Thonis Joosten, wonende tot Gemert, verkoopt aan Dirck Janssen met zijn 3 zusters 1/3
part in huijs, hoff en landereijen. Item 1/3 part in stuk hoijlant groot 1 lop. genaamd den Orsman gekomen van
Joost Gerrit Tijssen zijn vader, gelegen in dorp van Erp ter plaatse op de Boerdoncq. Item 1/3 part in een acker
gelegen te Lieshout ter plaatse op de Cruijstraat EZ. de kinderen Aert Goorts cum suis. Item 1/3 part in het
Cattenhool groot 2 lop. EZ. erffenis Tomas Gerrit Tijssen AZ. Jan Thomas Goorts cum sius. Item 1/3 in 2
stukken land EZ. Tomas Gerrits AZ. de wed. Peer Schepers mede te Lieshout. Item 1/3 acker genaamd de
Hooge acker gelegen te Beeck groot 2 lop. EZ. Tijs den mulder AZ. de Geene Steege EE. op de voors.beemt AE.
Willem Philipssen. Item 1/3 land gelegen in de hoeve EZ. Jacob Joordens AZ. Jan Dirck Jacobs streckende op
de gemeene straat. Item 1/3 part hooijlandts gelegen inde Binders hoijende met Joris Peters. Item een planken
gelegen inde Voorbeemden reijden met Hendrick Deckers, mitgaders 4 percelen inde Leeck te Beeck. Item 1/3
gedeelte in stuk landt den voors. Tonis Joosten aangekomen.
folio 26 verso.08-11-1685: Joost Marcelis wonende tot Deursen, verkoopt aan Hermen Marcelis Hermens,
wonende tot Baeckel, een huijsplaats, landt en weijde, eertijds behorende aan Geerlingh soone Hendrick Jan
Ambrosius ter plaatse genaamd aande Baeckelse brugge neffens erffenisse de kinderen Jan Jochelms EZ. en AZ.
en EE. Meriken wed. Jan Aerts strekkende op erffenisse de kinderen Peter Heijnen.
folio 28. 08-11-1685: Evert Andriessen van Haendel, verkoopt aan sr. Arnoldus van Oldenzee, Heilige Geest.
meester, een rente van 5 gl. 10 st.
folio 29. 22-11-1685: Sr. Peter Poels en Guilliam van Boesdoncq, als momboir van de onmondige kinderen van
zaliger Johan vanden Bergh en Alegonda Hendricx, mitsgaders Joost Willems, Cornelis Clompen als man van
Margareta dochter Jan vanden Berge. Verkopen aan Peter Lodewijcx van Grootel, een groes of weijveldt groot 2
sillen gelegen inde Houtse ofte Haegstaete EZ. erfnisse Simon vanden Boomen AZ. Adriaan van Stralen,
strekkende den voorn. vanden Boomen. Item landts groot 1 lop. gelegen op het Hoogeijnde EZ. erffenis Jan
Bruijstens AZ. erffenis Gerrit Becx.
folio 31 verso. 30-11-1685: Joan Becx oudt borgemeester van Helmondt, procoratie den 19-11-1685 voor
schepenen van Gemert gepasseert bij Geertuijdt Becx wed. Philips vanden Cruijs voor de tochte ende haar zoon
Gerrard vanden Cruijs. Verkoopt aan Gerrit Becx zijn zoon een gedeelte huijsinge, hoff ende hofstadt gelegen
ter paatse genaamd in de Binderstaete EZ. de wed. Peter Janssen vanden Grootenacker AZ. Goort Joosten
Poorters EE. erfenisse Sijmon Martens van Boxtell AE. de voors. straat
folio 33 verso. 19-11-1685: Compareerde voor Joan Jacobs van Meijel en Peter Laurensse vanden Wassenbergh
schepenen van Gemert, Geertuijt Becx wed. Philips vande Cruijs voor haar tocht recht en haar zoon Gerrard
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vanden Cruijs. Mitsgader Joan Bex wonende te Helmondt verkoopt aan Gerrard zoon van voors. Joan Becx een
huijsinge het voorste gedeelte in de Bijnder staete gelegen EZ. wed. Peter Janssen Grootenacker AZ. Goort
Joosten Poorters.
folio 35 verso. 30-11-1685: Sijmon Martens van Boxtel voor de toght en Marten Sijmons van Boxtell, verkopen
aan Gerrit Janssen Becx, een gerechte helft een huijsinge, hoff ende hofstadt ter plaatse genaamd inde
Binderstaete EZ. wed.Peter Janssen vanden Grootenacker AZ. Goort Joosten Poorters EE. erfenisse Catalijn
wed. Jan Willems van Dinter.
folio 37, 04-12-1685: Marcelis Janssen van Luijck, man van Emken, dochter van Jan Hendricx Verspaget,
verkoopt aan Peter Wouter Leens een huijs, hoff en aengelach, gelegen aan de Corten Steenwech EZ. Wilhelmus
Bouckenburch.
folio 38. 07-12-1685: Joannes Dielis Sluijers, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Joan Lenarts van
Lieshout, een somma 16 gl. Doorgehaald.
folio 39. 03-12-1685: De schepen controleren het huijs dat oertijts van Jan Janssen van Liempde was, nu als
eigenaar Peter Wouter Leens, zij stellen dat het dak hoog nodig gerepareerd moet worden.
folio 39 verso. 08-12-1685: Aert de Witte, wonende tot Eijndoven en Bertram van Luijtelaer als momboir van de
onmondige kinderen van wijlen Jan Peters van Eijndoven verwekt bij Catarina vanden Berge, sr. Willem van
Ommeren commis ter rechege alhier, van procatie gepasseert voor den notaris Jan Paul Cruijt te Antwerpen den
17-12-1685 bij sr. Jacobus Hoffmans als vader over 2 minder jarige kinderen verwekt bij Maria Anna Weerts.
voor schepenen alhier 19-11-1685, bij sr. Gerrit Wersel, wonende te Harlem, als man van Anna Catarina dochter
van Jan Peters van Eijndoven. Verkopen aan Jan de Rijck, een huijs, schuijr, hoff gelegen binnen de Merckt inde
Binder straete, strekkende van den hof vant cleijn huijsken op de Wall gebruijkt werden bij Hendrik Swagers.
Dat de verkoper gekregen heeft van Eevert Cornelis vanden Eijnde 12-09-1661.
folio 42 verso. 08-12-1685: Den selve Aert de Witte met Bertram van Luijtelaer en Willem van Ommeren,
verkopen aan Jan de Rijck, een cleijn huijsken en hof gelegen op Wall dat Hendrik Swagert in huur heeft.
folio 43 verso. 08-12-1685: Den selve Aert de Witte met Bertram van Luijtelaer en mitsgaders Willem van
Ommeren, verkopen aan Philips Goort Roeffs oudt borgemeester alhier, een stukje lant gelegen in Wolfstraet
groot 2 lop.
folio 45.11-12-1685: Willem Willems van Tricht, Peter van Tricht, Jenneken van Tricht mitsgader Marten
Sijmons van Boxtell, als gewesen man van Maria gewesen dochter van Willem Dircx van Tricht. Verkopen
aan Jan Willems van Arle, een stuk landts groot 2 lop. 30 roeden gelegen in Helmondt ter plaatse genaamd op de
Vossenbergh.
folio 46 verso. 30-12-1685: Willem Janssen Jabbeecq, oudt borgemeester van Helmondt, bekend schuldig te zijn
aan sr, Pieter de Coninck wonende Hertogenbosch, een somme van 1000 gl.
folio 48 verso. 28-12-1685: Hendrick Aert Heijmans, wonende te Arle, bekend schuldig te zijn aan Jan Janssen
Meurssen, wonende alhier. De somma van 150 gl.
folio 51. 11-01-1686: Michiel Lambers wonende alhier, uit krachte van testament 27-01-1656 voor schepenen
alhier verkocht aan Jan Peter Janssen, een acker teulland gelegen te Mierloo ter plaatse genaamd op Rulle groot
6 lop.
folio 52. 11-01-1686: Joan Bapta Bunnen en Laurens van Gemert, schepenen van Helmondt, dat voor ons
gekomen Jacob Adriaens van Oirschot, staat zijn tocht rech af aan zijn zoon Gerrit verwekt bij Ariken Peters zijn
eerste gewesen huijsvrouw.
folio 53. 25-01-1686: Jan Dielis Sluijers, bekend schuldig te zijn aan mr. Willem Tricht, cooper slager tot
Eijnhoven. doorgehaald
folio 54: 28-01-1686: Jacob Josephs den Ketelaer cum suis borgemeester van bamis 1670 tot 1671. Hendrik
Herincx cum suo van 1671 tot 1672. Joan Poorters van 1673 tot 1674, mitgaders meer andere volgende
borgemeester.
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folio 55 verso. 01-02-1686: Thomas Janssen Cuijpers, man van Margareta dochter van Joseph Hendricx
Verdeuseldoncq, verkoopt aan Abraham Joseph Verdeuseldoncq zijn swager, een schuur met grond, gelegen op
het Hoogeijnde, genaamde den Heuvel.
folio 56 verso. 02-02-1686: Jan Thonis Donis, wonende te Mierloo, verkoopt aan Lambert Jocobs, ook wonende
te Mierloo. doorgehaald.
folio 58. 02-02-1686: sr. Joan Herincx cum suo burgemeester van bamis 1679 tot 1680. Goijart Voet cum suo
van bamis 1680 tot 1681. Peter Bosmans cum suo van bamis 1681 tot 1682. Peter Matthijsse cum suo van bamis
1682 tot 1683. Joan van Hoof van 1683 tot 1684.
folio 59 verso. 14-02-1686: Jenneken Jacob Josephs den Ketelaer bekend schuldig te zijn aan Jan zoon Jan
Wilbers. doorgehaald.
folio 60 verso. 14-02-1686: Peter Janssen van Grootel, onze inwoner heeft verkocht aan Jenneken dochter Jacob
Josephs. een groes of weijvelt groot 2 zille, in de Haegstraet gelegen.
folio 61 verso.25-02-1686: Peter, Jan en Maijken alle kinderen van Jan Peter Goris, wonende tot Mierloo.
Bekennen schuldig te zijn aan Mechelt wed. Hendrick Janssen Sanders 150 gl. Als borg een beemd gelegen tot
Mierloo genaamd de Sijmons beemd.
folio 63. 16-03-1686: Lambert Lenarts en Evert Michielssen als momboirs over de onmondige kinderen van
wijlen Jacob Evers, verkopen aan Peter Michielssen een huijs, hoff gelegen te Helmondt ter plaatse genaamd
Binderseijnde. Als last chijns 2 st.
folio 64. de selve momboiren verkopen aan Jan Janssen Gijsbers van Herpen den jonge, mitsgader Jenneken en
Dirckxen kinderen van wijlen Jacob Evers. Een hoff groot 50 roeden gelegen op het Bindereijnde, als last 2
smalle hoenderen in boek van heer van Helmondt.
folio 65. 18-02-1686: Wij Adriaan van Stralen en Laurens van Gemert, schepenen alhier, dat voor ons is
gekomen mr. Thomas Ideleth. doorgehaald.
folio 65 verso. 14-02-1686: op18-02-1686 copareerde voor mij Theodorus Albers bij de hove van Brabandt
openbare notaris te Asten. doorgehaald.
folio 68 verso.12-03-1686: Cornelis van Deriven, chiruvgijn van Helmondt als man van Helena dochter van Jan
den Verwer zijn huijsvrouw. Heeft verkocht aan Evert Andriessen van Haendel, de helf van een acker teullant
gelegen int Hemelrijck groot 4 lop. AZ. Potten straetie.
folio 70. 12-03-1686: Den zelven Evert van Haendel, bekend schuldig te zijn aan de voors. mr. Cornelis van
Deuren de somma 150 gl.
folio 70 verso. 06-04-1686: Jan Willem Scheepers, man van Gerrittie Joosten wonende op Erpse Boerdonckq.
Over vernadering Thonis Joosten wonende tot Gemert op den 07-11-1685 voor schepen alhier.
folio 71 verso.10-04-1686: Wij Joan Bapta Bunnen en Daniel Macalla schepenen te Helmondt, dat voor ons zijn
gekomen Arnout de With en Bertram van Luijtelaer als momboiren over de onmondige kinderen wijlen Jan
Peters van Eijndoven verwekt bij Catarina vanden Berghe ende Nicolaes Janssen van Eijndoven getrouwt met
Willemina mr. Josephs en op vier weken naer de 24 jaren zijnde. Maken een deling.
1e lot gaat naar Nicolaes Janssen van Eijndoven 461 gl. 13 st.
2,3,4 en 5e lot bestaande twee bijzonder renthe ten lasten van corpus van Lieshout.
folio 74. 20-04-1686: Frans Janssen van Geldrop, wonende te Helmondt verkoopt aan sr. Matthijs Colen
schepenen alhier. Een hoijlandt groot 72 roeden gelegen alhier.
folio 75. 20-04-1686: Samiel Campers wonende alhier, heeft verkocht aan Jacob Janssen van Oeckel een zille
landts gelegen int Wijngart stratie.
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folio 76. 30-04-1686: Thomas zoon Huijbert Thomas Smitdts, wonende tot Vlierden heeft verkocht aan
Margareta wed. Wouter Hendrick IJbouts ook wonende te Vlierden, een stuk teullandt groot 2 lop. gelegen te
Vlierden.
folio 77 verso. 03-05-1686: Guilliam van Boesdonk oudt raedt van Helmondt, verkoopt aan Peter Hendrick
Welten, wonende te Vlierden. Een groesveldt gelegen ter plaatse genaamd de Ganze cuijl. Item een beemd
genaamd de Rietbeemt gelegen omtrent de Deuseldoncq. Item een hoijvelt gelegen te Asten inde gemeene
beemden.
folio 79. 11-05-1686: Hendrick Dircx en Tonisken zijn zuster wonende te Vlierden. Bekennen schuldig te zijn
aan Margareta wed. Wouter Hendrick IJsbouts. doorgehaald.
folio 80. 13-05-1686: Peter Michielssen onze inwoner, heeft verkocht aan Maijken Hendrick jonge dochter
alhier. Een huijs en hoff gelegen te Helmondt op het Binders eijnd. als last van 2 st. chijns boek van Helmondt.
folio 81.06-06-1686: Peter Bosmans cum suis Peter Matthijssen cum suo mitsgader Joan Hendricx, borgemeester
der verpondinge. Verkopen aan Willemken Hendrick Linders wonende tot Mierloo, een huijs, hoff en agter huijs
gelegen in de Veestraat. Eertijts toebehorende aan de erfgenamen Willem van Empel.
folio 83. 07-06-1686: Proces tussen den Hoog Ed. Wel geboren heere Cornelis Gans, ridder Barcouet heere van
Nulandt en de heer en mr. in de rechte en rentmeester van huijse van Helmondt over een hoijbeemt gelegen in
Binderbroeck ontrent de Schipselse Aa.
folio 84. 24-06-1686: Jan Hendricx van Arle, wonende op de Erpse Boerdoncq, heeft verkocht aan Dirck Janssen
van Osch wonende aldaar, de goederen achter gelaten door Joseph Lambers gelegen te Beeck en Lieshout.
folio 85. 28-06-1686: Jan Wilbert Vissers, man van Jenneken Janssen kints kindt van Jan Janssen van Liempde,
Marcelis Janssen van Luijtelaer en momboir van Enneken Janssen mede kindts kindt van voor. Liempde.
Verkopen aan Jacob van Oeckel ¼ part huijs, schuijr, landereijen, groes en weijde gelegen onder Stiphout ter
plaatse genaamd op Gasthuijs mitgader tgeene gelegen in Mierloo groot 47 roeden .
folio 87. 02-07-1686: Jan de Rijck verkoopt aan sr. Arnoldus van Oldenzee, een huijs, schuijr en hoff gelegen in
de Binderstraete aan de Merckte met een huijsken en hoff gelegen aan de Wall, door Hendrick Swagers in
gebruik.
folio 89. 08-07-1686: Jacob Meeus Hendricx, wonende op de Donck onder Beeck, verkoopt aan Willem
Philipssen wonende op de Erpse Boerdoncq een stuk land gelegen op Erp. Item een stuk teulland gelegen in de
Lieshoutse Heijcampen. Item een heijvelt in de Lieshoutse Heijcampen.
folio 90. 03-07-1686: Frans Janssen van Ruth out raedt deser stad Helmondt. doorgehaald.
folio 91 verso. 20-07-1686: Wij Adriaen van Straelen en Joan Bapta Bunnen, schepenen van Helmondt, verkaren
dat voor hen zijn gekomen sr. Joan Gerincx en sr. Goijart Voet als vaders en moederen van de onmondige
kinderen wijlen Henrick Herincx.
1e lot krijgt Jo.Maria Sara bestaan een rente van 125 gl. Item stuk landt gelegen in de Meije staete.
Item huijs aan de Steens bruggen daer Peter Swinckels in woond.
2e lot krijgt Catarina Elisabet Herincx, een rente 200 gl. Item een acker gelegen tot Stiphout. Item huijs en hoff in
de Campstraete. Item een acker gelegen in de Ameijde straet. Item den hof in de Biesenstraetie.
3e lot krijgt Arnoldus van Oldenzee als man van J.Margareta Herincx, een obligatie. Item huijs in Biesen straetie.
Item een zille landt gelegen inde Ameijde straet. Item 1/3 part in de hoff buijten Ameijde poort. Item een acker
in het Wolfstraetien, genaamd Francen velttien.
4e lot gaat naar Hendrick Hendrick Herincx verwer, mondige zoon een huijs en hoff en verwerije. Item een
hooijbeemd aan de houtse molen. Item een acker gelegen tot Arle Beecq. Item een acker in de Ameijde straet.
5e lot krijgt Elisabet Herincx een rente 400 gl. Item een zille landts genaamd den Dapperen. Item ½ zille landts
gelegen in de Ameijde straet. Item den hoff op den Steenweg. Item een acker gelegen tot Stiphout.
folio 99. 14-08-1686: Jonkr. Carolus van Eijck, verkoopt aan Andries Ambrosius Verhees een zille hooijlandt
gelegen te Helmondt ter plaatse genaamd in de Hilbeemden.
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folio 100. 31-08-1686: Anthonis Aert Marcelissen, wonende te Arle bekend schuldig te zijn aan Aert Marcelis
Aerts wonende te Vlierden ten behoeven van zijn zoon Willem Antonis. doorgehaald.
folio 101. 20-10-1686: Severinus de Louw, wonende tot Vlierden, verkoopt aan Paulus de Louw, mede wonende
te Vlierden zijn broeder, een huijs, hoff, landt, weijden en beemden gelegen te Deurne. En ook te Helmondt en
Lierop.
folio 102 verso. 28-10-1686: Jan Anthonis van Dinter, wonende tot Gemert verkoopt aan Dielis Janssen van
Brussel 1 zille landts gelegen in de Hage alhier.
folio 103v, 28-10-1686: Wij Paulus Voets en Adriaan van Stralen schepenen van Helmondt. Hendrick Josephs
Verdeuseldonck, Lucas den Haes, als voogden van 3 kinderen van wijlen Hendrick Anthonis Verdeuseldoncq en
Catarina van Aelst, Joan vander Linden en Gerrit Josephs Verdeuseldoncq, voogd van 5 kinderen van wijlen
Jenneken Anthonis Verdeuseldonck, de erfgenamen van wijlen Mariken Janssen Verbeeck en Anthonis Hendrick
Verdeuseldoncq, maken een deling, 1e lot krijgen de kinderen van wijlen Hendrick Anthonis Verdeuseldoncq,
een cleijn huijs metten aengelach opt Hoogeijnde, in gebruik door Herman Janssen van Deventer. 2e lot krijgen 5
kinderen van wijlen Jenneken Anthonis Verdeuseldonck een groot huijs en aengelach opt Hoocheijnd, in gebruik
door Jan Janssen van Stiphout.
folio 106. 28-10-1686: Joan Herincx cum suis , Peter Matthijsen cum suis, Peter Bosmans cum suis, Joannes van
Hooff en de kinderen en erfgenamen Hendrick Herincx. Verkopen aan Wilhelmus Banckenborg een huijs en
hoff gelegen in de Binder straete, toebehoord hebbende aan erfgenamen Jan Dirck Brustens.
folio 108. 22-11-1686: Frans van Ruth oudt raedt van Helmondt, bekennen schuldig te zijn ten behoeven van sr.
Hendrick de Witte man van Maria Suijsers wed. sr, Arnout Gudden, coopman tot Harlem de somma 230 gl. 10
st.
folio 109. 25-11-1686: Jan Dirck Jacob Snoecx, wonende op de Erpse Boerdonck verkoopt aan Joris Peter Jan
Houts, mede wonende aldaar. Een stuk teullandt groot 3 lop. gelegen te Beeck ter plaatse genaamd de Hoeve.
folio 110, 21-12-1686: Lenart Marten Francen van Hoeck treedt mede op voor de mede erfgenamen en verkoopt
aan Philips Goort Roeffs, een huijs, hoffstadt, hof en dries, gelegen opt Hoocheijnde EZ. Marten Bisschoppen,
AZ. wed. Joost Jan Tielen, achter de waterlaet. Als last 10 st. aan kerck.
folio 113. 30-01-1687: Marten Willems en Aert Martens Verbern tot lasten van Claes Aert Claessen, wonende te
Beeck bij Arle, over een rente voor schepenen te Helmondt 28-01-1654. Uit een huijs, hoff en aangelag, landt en
weijde gelegen ter plaatse genaamd Broeck voors.
folio 115. 03-03-1687: Sr. Pieter Poels als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Joan vanden Berge
verwekt bij Alegonda Herincx, mitsgader Joost Willem Cornelis Clompen man van Margareta dochter Jan
vanden Berge voors. Verkopen aan Philip Goort Roeffs een huijs, hoff en dries gelegen agter de Ameijde.
folio 116 verso. 12-03-1687: Sr. Pieter Poels als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Joan vanden
Berge verwekt bij Alegonda Herincx mitsgader Joost Willem Clompen man van Margareta dochter vande voorn.
vanden Berge. Verkopen aan sr. Dirck van Oldenzee H. Geest mr. van Helmondt een huijs gelegen aan de
Merckt en genaamd de Vijsel.
folio 118 verso. 08-04-1687: Joffr. Catarina Roeffs wed. heer Joseph Laurense in zijn leven vendrich onder het
regiment vanden heer collonel Douglas heeft verkocht aan Jan France Vogels en Eijken wed. Gijsbert van
Boecx meer zijn sustere. Een stuk landt groot 2 lop. gelegen te Breugel ter plaatse in het Stocklandt. EZ.
erffenisse de erfgenamen Frans Aert Vogels
folio 120. 08-04-1687: De zelve Joffr. verkopen een dries int Ham groot 1 ½ lop.
folio 121 verso. 08-04-1687: De zelve Joffr. verkopen aan Jan Hendricx van Lieshout een weijvelt gekomen van
Meriken Smitds, groot 10 lop.
folio 123. . 08-04-1687: De zelve Joffr. verkopen aan Jan Hendricx van Lieshout een weijvelt gelegen te
Breugel.
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folio 125. 28-04-1687: Gerrard Aert Vetboort, wonende tot Erp verkoopt aan Jan Anthonis Martens mede
wonende aldaar, een landt groot 4 lop. gelegen onder Erp.
folio 126, 20-04-1687: Albert van Oeveringh, deurwaarder, treedt op voor erfgenamen van wijlen heer Joannis
Donder. Uit een openbare verkoop aan Marcelis Lenart Meijssen, ten behoeve van jufr. Engel Wismerus,
wonende te Antwerpen, een huijs, hoff en aengelach, met een huijsplaets daar achter. Eertijds toebehorende aan
Roeloff Hendrick Jacobs, gelegen aan de Corte Steenwech. EZ. Rogier vander Sloot.
folio 128. 22-05-1687: Peter Wouter IJbouts bekend van dese obligatie met de verloopen intresse wonende te
Asten, bekend schuldig te zijn ten behoeve van Peter Wouter IJsbouts met IJsbout en Catalijn zijn broeder en
zuster een somma van 300 gl.
folio 129 verso.31-05-1687: Abraham Josephs Verdeuseldonck en Jan Ariaens van Helmondt oude
borgemeesters van Helmond. Bekennen schuldige te zijn aan Tomas Poorters, wonende te Arle bij Beecq, een
somma 1000 gl. doorgehaald.
folio 131. 02-06-1687: Catalijn Ambrosius Verhees wed. Goort Andriessen Dreijke, geassiteert met een
momboir . Verkopen aan Evert Otto van Esch. Een huijs, hoff en aangelag gelegen te Helmondt ter plaatse
genaamd in de Kerckstraet.
folio 132. 02-06-1687: Den voors. Evert Otto van Esch, bekend schuldig te zijn de somma 300 gl.
folio 133. 12-06-1687: Jan Pietersen van Brouwhuijs, onze inwoner heeft verkocht aan Michiel van Ekart, 2
beemden gelegen tot Helmondt.
folio 134. 25-06-1687: Anthoni Joosten, coopman, wonende te Asten terplaatse genaamd de Diesdonck, uit
testament bij notaris Aelbers op 13-06-1686. Verkoopt aan heer mr. Joan Bapta Bunnen, een stuk boulandt groot
3 copsaet op de Diesdonck gelegen. Item nog een stuk teullandt gelegen in de Haven groot een half copsaet.
folio 135. 20-7-1687: Michiel van Ekart en Willem Huijbers, tegenwoordig borgemeester te Helmondt,
bekennen ontvangen te hebben van Geerlof Suijckers secretaris alhier en griffier van Peellandt de somma 600 gl.
folio 137. 24-07-1687: Peter Goorts, Jan Hendrick en Wouter zoon wijlen sr. Gerrit Becx, in zijn leven
borgemeester en schepenen te Helmond. Mitsgaders Goort Joosten Poorters man van Jenneken dochter van
voorn. wijlen Gerrtit Becx, de kinderen en erfgenamen wijlen de voorn. Gerrit Becx en Jenneken Wouters de
Louw, mitsgaders Hendrick van Riell en Jan Becx als exuteuren van de voorn. Gerrit Becx, hebben verkocht aan
Geerloff Suijckers ten behoeven van sr. Godert Voet een zille teulandt gelegen in de Groenstraete.
folio 138 verso. 24-07-1687: De selve kinderen en erfgename voorn. verkopen aan Philips Goort 2 lop. teullandt
gelegen op den Vossenbergh. Item nog een stuk groes landt gelegen op Hoogeijnd alhier, groot 127 roeden.
folio 140 24-07-1687: De selve kinderen en erfgename voorn. verkopen aan Peter Janssen van Grootel, onze
inwoner een stuk ackerlandt gelegen op den Meulentoren alhier groot 3 lop. 12 roede.
folio 141 verso. 26-07-1687: Sr. Peter vanden Boomen oudt borgemeester en schepenen van Helmondt bekend
schuldig te zijn aan joffr. Maria Sara en Elisabeth dochters van wijlen Hendrick Herincx. De somma van 1400
gl.
folio 142 verso. 26-07-1687: Jenneken wed. Delis Peter Clecx, wonende te Mierloo geassiteert met Peter Delis
Clecx haar zoon. doorgehaald.
folio 145.
Volgen nu de transporten, opdrachten, schuldbrieven, scheijdingen en deelinge.
folio 145 verso.11-11-1686: Wij Laurens van Gemert en Joost de Bercker, schepenen van Helmondt. Dat voor
hen is gekomen Meriken Janssen van Arle, geassisteerd met haar swager Gerrit Dicx. Verkopen aan monsr.
Matthijs Colen coopman en schepenen van Helmondt, schepenen van Mierloo, een obligatie 100 gl. 20 st. ten
lasten van Peerken achtergelaten wed. van Antonis Denissen aan goor te betalen .
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folio 147. 25-11-1686: Compareerde voor schepenen de eerzamen Joseph Martens geboren en wonende te
Lierop, verkopen aan Peter Driessen wonende te Vlierden. Een acker groot 2 lop. genaamd den Ulencamp
gelegen te Vlierden
folio 148. 30-11-1686: Compareerde voor schepenen Hendrick Kets zoon van mr. Jan Kets in zijn leven
chirugijn te Helmondt. Verkoopt aan zijn broeder Joan Kets chirugijn, een huijs en landt ende rente
folio 149. 03-12-1686: Meriken wed. van Jan Lambers, wonende op Helmonder Hout, uit testamen van haar man
voor notaris Peter Bunnen, opgemaakt met Martheeus, Jan en Hendrick Jan Lambers haar 3 zonen, hebben
ontvangen een somma 100 gl. van sr. Hermanus Vackenhoff, coopman tot Hertogenbosch.
folio 150. 07-12-1686: Compareerde voor schepenen de eerzamen Joseph Martens en Aert Martens broers
wonende te Lierop, verkopen aan Hendrick Jan Gielens, wonende te Vlierden een teullandt groot 50 roeden
genaamd den Tomacker.
folio 151.07-12-1686: Francijn dochter Jacob Francen gewesen wed. van Ruth Marten Stevens ende nu
huijsvrouw van Hendrick Peters van Weert. Verkopen meubelen van Ruth Martens voors.
folio 151 verso. 27-12-1686: Meriken Jan Hermens heeft verkocht aan Frans Jan Hermens en Crijn Jan Hermens
zonen van Meriken Jan Hermens voors. haar huijs en aangelag gelegen in Deurne EZ. Nelis Jan Rutten AZ. de
erfgenamen Wilbert Faes. Item stukske groeslandt. Item een stuk ackerlandt genaamd de Kievidt. Belast jaarlijkx
5 duiten chijs boeck van Arle Beecq en nog 5 duiten aan cijnsboeck Helmondt.
folio 153 verso. 30-12-1686: Cornelis Janssen Verspeken, verkoopt aan Aelbert Thomassen huijs en landt
gelegen te Lierop op Eersel, voor de samma 200 gl. Item bij het huijs liggende groeslandt 3 lop. Item nog een
acker groot 3 lop. Belast int chijns boeck vande Domijnen van Brabant.
folio 154 verso. 30-12-1686: Aelbert Thomassen en Cornelis Janssen Verspeken, verkopen aan Jan Willems van
Goor, een huijs, hoff, landt en weijde gelegen te Lierop aan het Achterbroeck voor 38 gl. Item nog 1 lop gelegen
Hamsdonck. Belast 12 penn. chijns boeck van Helmondt. Item 4 penn. chijns aan de Domeijnen van Brabant.
folio 156. 10-01-1687: Evert Otten heeft verkocht aan Goort Joordens een hoijlandt gelegen inde Weert achter
Gashuijs.
folio 157. 25-01-1687: Compareerde voor schepenen Willem Michiel Cuijpers, wonende opt Brouwhuijs onder
Bakel gelegen. met zijn borge Joseph Hendrickx Verdeuseldoncq, Gevert van Doirne wonende te Vlierden. Met
Joost Michiel Cuijpers, Jacob Michiel Cuijpers, welke Willem Michiel Cuijpers bekend ontvangen te hebben van
Harmen Jentis vanden Waerden, wonende te Maerhees een somma van 500 gl.
folio 159. 25-01-1687: Jasper Janssen van Dulcken, bekend schuldig te zijn aan Peter Swinckels de somma van
70 gl. doorgehaald.
folio 159 verso. 28-01-1687: Evert Driessen van Haendel, wonende alhier heeft verkocht aan Marten Goort
Janssen, wonende te Stiphout, een stukske teulland genaamd het Bruijcke ackerken gelegen op het Hout alhier
buijten Helmondt.
folio 160 verso. 07-02-1687: Deeling, Willem Janssen Weijers en Peter Aerts van Mierlo, een huijs hoof en
aengelach op het Hoogheijnde, daar Peter Aerts van Mierlo ende Frans Martens in wonen. 1 e lot krijgt Willem
Janssen Weijers, Peter Aerts voors. bezit de camer mette weeffcamer.
folio 164 verso. 10-02-1687: Compareerde voor schepenen Jan Wouters van Houtert en Luijttie zijn
tegenwoordige huijsvrouw, dragen over aan Peter van Houtert, Judocus Justus Verbeecq man van Maria van
Houtert en Jan Peters van Gemert als momboir denzelve daartoe noemende ende Michiel van Houtert ten
behoeven van dezelve Michiel van Houtert .
folio 166 verso. 26-02-1687: Peter Becx, Goort Becx, Hendrick Becx, Jan de Mol Becx, Jenneken Becx en
Wouter Becx alle kinderen en erfgenamen van zaliger Gerrit Becx. Verkopen aan Geertruij wed. van Philips
Jansen vanden Cruijs, wonende te Gemert ten erfrechte van 18 vaten rogge. Item onderpande te Aerle gelegen
genaemd in de Wolfs putten.

8

folio 167 verso. 06-03-1687: Philips Hendricx wonende te Helmondt, bekend ontvangen te hebben 250 gl. van
Lucas de Haes practezijn wonende te Helmondt.
folio 168 verso. 11-03-1687: Jan Ansems van Haendel, wonende op de Erpse Boerdonck heeft verkocht aan
Jacob Jöorden Donckers een veltie bestaande in heijde en weij gelegen op de Erpse Boerdonck.
folio 169 verso. 01-04-1687: Catalijn Janssen wed. Jan Dircx, wonende te Lieshout geassisteert met met haar
momboir Peter Willems, wonende te Beeck en Matthijs Peters en Dielis Jaspars, verkopen aan Willem Hendrick
Linders, wonende te Beeck, een stuk groes, gelegen te Beeck.
folio 170 verso. 25-04-1687: Anthoni Aerts, coopman, wonende te Vlierden. doorgehaald.
folio 173. 23-04-1687: Philips Goort Roeffs, oudt borgemeester van Helmondt bekend schuldig te zijn aan
Geerloff Suijckers. doorgehaald.
folio 174 verso. 04-08-1687: Alsoo sr. Lambertus Soumagne coopman tot Verviers, een openbare verkoop gaat
naar Theodorus Roeffs, licenair der rechte rentmeemster van huijse van Helmondt, als laatste slager op een huijs,
hoff en aangelagh gelegen inde Kerckstraat.
folio 176 verso. 05-08-1687: Marcelis Marcelisse, wonende te Asten verkoopt aan zijn zuster Jenneken
Marcelissen erfgoederen te Asten en elders gelegen.
folio 177 verso. 12-08-1687: Peter Marcelis van Brussel, Jan Herincx, Godert Voets, Peter Bosmans, Peter
Mathijssen en Jan van Hooff, zijn crediteuren van de goederen van wijlen Goort Janssen inden Hoeck. Openbare
verkoop van een huijs en boomgart, groot 25 roeden, in De Hage gelegen, is verkocht aan Adriaen van Stralen.
Item een beemt gelegen achter de Parrick groot 4 lop.
folio 180. 12-08-1687: Alzoo Andries Verhees cum suis en Peter Marcelis van Brussel cum suis, oude
borgemeesters te Helmondt, hebben voor achter staande verpondingsschulden. Verkopen het huijs, hoff
toebehorende aan de erfgenamen van wijlen Otto de Visschere, gelegen in het Biesenstraatje.
folio 182. 14-08-1687: Marten Sijmons van Boxtel, deken, verkoopt aan Jenneken Willems van Tricht de helft
van een huijs, hoff met een beemptie gelegen Bijnderstraete.
folio 184. 16-08-1687: Sr. Jan de Rijck en Matthijs Colen, verkopen aan Paulus Anthonis Boogarts wonende
Maris. doorgehaald.
folio 186. 18-08-1687: Sr. Joan de Rijck wonende te Helmondt, verkoopt aan mr. Theodorus Roeffs, rentmeester
van den huijse van Helmondt. De helfte van een stuk lants gelegen onder Stiphout ter plaatse genaamd
Swappoel, groot 5 lop.
folio 187. 27-08-1687: Claes Corsten van Gerwen, wonende te Gerwen heeft verkocht aan Jan Hendricks,
wonende te Nunen een stuk lant gelegen onder Gerwen terplaatse genaamd de Hoeve. Item lant onder Gerwen
gelegen als voor.
folio 188 verso. 03-09-1687: Nicolaes Janssen van Eijndhoven, verkoopt aan Aert Leenders wonende te
Helmondt, een rente van 6 gl. 5 st. uit een huijs, hoff in de Kerckstaete alhier ten lasten van Sijmon Janssen
Roijens cum sius, volgens schepenen van Helmondt 13-08-1625.
folio 189. 11-09-1687: Wij Goort van Merevoort en Hendrick Ginhoven, schepenen van Helmondt, dat voor ons
is gekomen Gijsbert Millesen, onze inwoner verkoopt aan sr. Dirck Beelen, wonende te Maris te eerste 3 melck
koeijen met een leegh beest en 1 kalf voor 45 gl. 1 paart 20 gl. 1 koeij ketelken en 2 handtketelkens 5 gl. 1 oude
stand met 1 versleten karren en 1 ploegh 12. gl. met 1 bed met toebehoren 5 gl. 2 kisten en 1 trog 1 kast en koets
13 gl. stoelen taefel, hael , tangh, schuppen, riecken, snijkist, koij backen, verkens backen, t graen, wortelen,
spurie en ander gewas 10 gl. het coren en gerst zoo in het huijs 17 gl. 4 loop boeckweijt die nu opt velt staen 22
gl.
folio 191. 24-09-1687: Gerard Dircx, wonende te Arle Beeck bekend schuldig te zijn aan sr. Matthijs Colen,
coopman. De somma 210 gl.
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folio 192, 01-10-1687: Peter Wouter Leens, man van Anneken Michielssen, Jan Michielssen, Marten Janssen
man Lijsbeth Michielssen. Verkopen aan Dirck Adams, hun zwager, een ½ huijs metten hoff agter de Ameijde
gelegen.
folio 193 verso. 08-10-1687: Hermen en Baltis Ekel, broers, wonende tot Halteren in het sticht van Munster,
verkopen aan Evert Goorts vander Meulen wonende alhier een beemt gelegen in de Hoocheijntse beemden. groot
3 lop.
folio 194 verso. 22-10-1687: Peter Marcelissen van Brussel, heeft verkocht aan Evert Goorts Vermeulen, ¼ part
in een zille landts gelegen op het Hoocheijnd alhier.
folio 195 verso. 05-11-1687: Peter Dircx Willems van Arle, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Catarina
wed. Jan Willems van Dinter. Een somma van 300 gl.
folio 196 verso. 05-11-1687: Goort Joosten Poirters wonende alhier, bekend schuldig te zijn aan Catarina wed.
Jan Willems van Dinter, een somma van 200 gl.
folio 197 verso. 08-11-1687: Dirck Adriaens, wonende tot Gemert man van Heijlken Peter Aerts, verkopen aan
Marten Goorts wonende tot Stiphout een stuk acker lants, groot 1 ½ lop. in de Braeck onder Mierloo gelegen.
folio 198 verso. 15-11-1687: Peter Franssen, wonende te Gemert, treed op voor Heijlken Jansen Hamont
wonende te Haerlem heeft verkocht aan Jan Leenmans wonende te Lierop. Eerstelijk een huijsplaats groot 1 lop.
folio 200. 17-11-1687: Hendrick Gerrit Becx onze inwoner bekend schuldig te zijn aan Goort Joosten Poorters.
doorgehaald.
folio 201. 12-12-1687: Compareerde voor schepen te Helmondt Jan Jansen Verhees wonende te Vlierden. Doet
afstand togte van een ½ een hoijwas gelegen te Asten en Vlierden ter plaatse in de Gemeene beemden. Dat ten
behoeven Bruijsten Janssen Verhees en Willem Rutten de man van Maria Janssen Verhees, mitsgader Christina
Janssen Verhees verwekt bij Heijlken Janssen vanden Boomen.
folio 202. 13-12-1687: Bruijsten Janssen Verhees en Willem Rutten wonende te Vlierden hebben in rechte
manieren van beleeningen uijtgegeven ten behoeven van Peter en IJsbout Wouter IJsbouts broers, mede wonende
aldaar een helft van een hoijwas gelegen onder Asten en Vlierden.
folio 203. 27-12-1687: Anthoni Josephs, wonende te Asten heeft verkocht aan Hendrick Jacobs vanden Boogart
wonende te Vlierden. Een vierde part van de goederen van Aert Janssen Verrijt in huijsinge, teullande en
hoijlanden gelegen in de Beersdonk onder Vlierden, in gebruijk bij Matthijs Lamberts.
folio 204 verso. 27-12-1687: Den koper schuldig te zijn somma 150 gl.
folio 205 verso. 31-12-1687: Jan Anthonis Denis, wonende te Mierloo verkopen aan Ambrosius Joosten mede
wonende aldaar, een heijtveldt genaemt de Parrick gelegen onder Mierloo ter plaatse genaamd in de Hell. Item
een ackerken gelege op Broeck groot 3 cop.
folio 206 verso. 31-12-1687: Judocus Verbeeck, bekend schuldig te zijn aan Lambert van Flodrop, predicant te
Arle de somma 500 gl.
folio 209 . 14-01-1688: Wouter Gerrard Becx, bekend schuldig te zijn aan Peter Janssen van Grootel. Een
somma van 10 gl.
folio 210. 16-01-1688: Sijmon vanden Boomen en Sijmon Thonis van Lieshout, wonende te Deurne bekennen
schuldig te zijn aan Jofr. Maria Sara Herincx een somma van 500 gl. doorgehaald.
folio 211. 20-01-1688: Sr. Pieter Poels. oudt raedt te Helmondt, binnen Hertogenbossche en te Helmondt en
Geldrop openbare verkoop aan Adriaen vanden Heuvel, wonende te Geldrop. Een huijs, cleijn huijsken, hoff
stede, hoff, boomgaert met dries gelegen te Geldrop.
folio 213. 29-01-1688: Bastiaen Ansems, wonende te Gemert verkoopt aan Jan Wouters van Houtert, wonende
te Arle een rente van 23 gl. 15st.
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folio 214. 30-01-1688: Jan Thonis Denis, wonende tot Mierloo, verkoopt aan Meriken wed. Willem Anthonissen
mede wonende aldaar. Een hoijlandt mette houtwas groot 3 lop. Item een acker teullant groot 1 lop. ter plaatse
genaamd de Quaede Braeck.
folio 215 verso. 04-02-1688: Goort, Huijbert en Jenneken Janssen mitsgaders Dandel Goorts en Lodewijck
Lambers, als momboiren van Jenneken dochter Jan Goorts verwekt bij Sijken Janssen. Verkopen aan Gerrit
Janssen en Maijken Janssen wonende te Nunen de helft van een huijs, hoff en aangelagh met landereijnen
gelegen te Lieshout ter plaatse genaamd op de Dijck, de ander helft behoort aan Goortie de wed. Tijs Jan
Heijnen.
folio 217. 16-02-1688: Peter Matthijssen cum suo, Willem van Ommeren als adminastrateur van borgemeester
boecken Joan van Hooff, Abraham Verdeuseldoncq cum suo, Peter Bosmans cum suo, Godert Voet, Willem
Janssen Jabbeecq borgemeesters en collecteurs van Helmondt. Verkopen wegens verpondingschulden, aan
Peter Olifiers vanden Berge een huijs, hoff en hofstede gelegen aan de Merckt.
folio 219. 26-02-1688: Wij Laurens van Gemert, Cornelis Wilhelmus Keerweer schepenen van Helmondt. Dat
voor ons gekomen zijn Michiel van Ekart en Willem Huijbers Verspaget borgemeester van Helmondt, van bamis
1686 tot bamis 1687. verklaren om te voldoen het comtoir van verpondingen ontvangen van Geerloff Suijcker
hebben ontvangen Geerloff Suijckers 221 gl.
folio 221 verso. 02-03-1688: Sr. Hendrick Herincx voor zich zelf, sr. Arnoldus van Oldenzee, man van
Margareta Herincx, de zelve als momboir van Jo. Maria Sara, Catarina en Elisabeth Herincx, Margareta van
Empel cum suis, mitsgader de kinderen van Joan Herincx verwekt bij Catarina van Empel alle erfgenamen van
wijlen Jo. Catarina van Bellefelt wed. Joan Becx in zijn leven schout van Gemert. Verkopen aan van Goort
Philips Roeffs een half zille groes landt gelegen op de Hooghe driessen onder Helmondt gelegen.
folio 223.02-03-1699: De voorn. erfgenamen verkopen nu aan sr. Dirck van Oldenzee, een zille landts gelegen in
de Middelclamp.
folio 224. 02-03-1699: De voorn. erfgenamen verkopen nu aan jonkr. Lambert Willingh van Gerwen,
schout van Helmondt een zille hooijlandts gelegen in de Hoocheijntse beemden.
folio 225. 02-03-1699: De voorn. erfgenamen verkopen nu aan sr. Dirck van Oldenzee een zille
hooijlandts gelegen in de 45 bunders ter plaetse inde Swappoel
folio 226 verso. 02-03-1699: De voorn. erfgenamen verkopen nu aan sr. Arnoldus van Oldenzee, een hooijveldt
genaemt de Oelts gelegen te Baeckel.
folio 227 verso. 19-03-1688: Peter Jan Willem Scheepers , wonende op de Erpse Boerdoncq, vernadert een
weijveltie bestaande in heijde en weijde gelegen op de Erpse Boerdonck, groot 2 loop 15 roeden. Jan Ansems
van Haendel het had overgegeven aan Jacob Joorden Donckers op de 11-03-1687.
folio 228 verso. 27-03-1688: Sr. Hendrick Hendrick Herincx, sr. Arnoldus Oldenzee man van Margareta Herincx
de zelve als momboir van jofr. Maria Sara, Catarina ende Elisabeth Herincx, Margareta van Empel cum suis,
mitsgader de kinderen Herincx verwekt bij Catarina van Empel alle erfgenamen wijlen jofr. Catarina van
Bellevelt wed. Joan Becx in zijn leven schout te Gemert. Verkopen aan Leonart Becx een huijs gelegen aan de
Merckte.
folio 230 verso. 06-04-1688: Joan vanden Berge, wonende te Baeckel heeft verkocht aan mr. Andries Wants ..
wonende te Eijndoven zijn neeff, een huijs, hoff en aangelagh, groot 7 lop. gelegen op het Hoogeijnds, gebuijkt
wordende bij Jacob Ariaens.
folio 232 verso. 23-04-1688: Joost Dircx, wonende te Lierop, verkoopt aan Goort Dercx de cuijper, wonende te
Heeze. Een stuk groesvelt groot 2 lop. gelegen te Asten.
folio 233 verso. 07-05-1688: Willem Janssen Jabbeeck cum suis, verkopen wegens verpondings schulden aan
Hendrick Phipsen vander Putten. Een huijs, hoff en aangelag toebehorende der erfgenamen Hendrick Goort
Roeffs, gelegen aan de Corten Steenweg alhier.
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folio 235. 01-05-1688: Wij Paulus Voet en Cornelis Keerweer schepenen van Helmondt, dat voor hen zijn
gekomen jofr. Catarina vander Waerde wed. mr. Joan Baptista Bunnen zaliger, geassiteert met Henricus
Spoormans met sr. Dionisius Bunnen. Item een huijs, hoff en landt gelegen te Someren. Item een renthe 500 gl.
enz.
folio 243. 15-05-1688: Wij Laurens van Gemert en Gijsbert van Deutecom, schepenen van Helmondt. Dat voor
ons zijn gekomen mr. Thomas Ideleth licentiaet der regten uit protocol van Gemert gepasseert bij Sijmon van
Boomen coopman binnen Helmondt bekend van sr. Silvester vanden Bergh op 20-12-1687 uit handen van
advocaat Ideleth betaalt te zijn 140 gl. 14 st.
folio 246. 15-05-1688: Wij Laurens van Gemert en Gijsbert van Deutecom, schepenen van Helmondt. Dat voor
ons zijn gekomen mr. Thomas Ideleth licentiaet der regten uit protocol van Gemert gepasseert bij Sijmon van
Boomen coopman binnen Helmondt zoo voor zelve als erfgenamen van Franciscus ende Gerardus vanden Berge.
Verkopen aan Silvester vanden Berge, een helfte ten laste van Joost Dircx Colen.
folio 248 verso. 24-06-1688: Aert Hendrick Jacobs, wonende te Doerne, verkoopt aan Thonis Joost Corsten
wonende te Milheeze een zille hoijlandts gelegen te Mierlo ter plaatse genaamd op het Hout.
folio 249 verso. 26-06-1688: Joseph Damen wonende te Lieshout, verkoopt aan Peter Janssen en Jacob
Joordens, wonende op de Erpse Boerdonck. Een lop. landts gelegen te Lieshout ter plaatse genaamd Cattenhool.
folio 250 verso. 15-07-1688: Justus Schol en Jan Puvree, wonende te Haerlem, voor kragte van procuratie op
05-05-1688 voor notaris Cornelis Rens binnen de voors stadt gepasseert. Erfgenamen van wijlen Anneken
Smiths die de wed. was Philip Stangneet mede voor Jan Stangneet haaren minderjarige broeder. Mitsgader Dirck
Peter van Weert uit hoofde zijn huijsvrouw alle erfgenamen van de voorn. Anneken Smidts. Verkopen aan de
genoemde Dirck Peters van Weert, een huijs, hoff gelegen aan de Binderse poorte alhier EZ. wed. Peter Jansen
Grootenacker AZ. stadts walle strekkende erffenis Joan Poorters tot de gemeene staet. Mitgaders een huijs aan
de walle daer eertijts de brouwerije placht te staan.
folio 252 verso. 15-07-1688: Wij Hendrick Ginhoven en Laurens van Gemert schepenen van Helmondt. Dat
voor ons gekomen is Peter Janssen van Grootel, wonende alhier verklaard te rementieren[overdracht] ten
behoeven van Joorden Claessen een obligatie van 100 gl.
folio 253 verso. 17-07-1688: Catarina wed. Jan Willems van Dinter, in zijn leven borgemeester van Helmondt.
Verkoopt ten behoeven van H. Geest alhier een obligatie van 200 gl.
folio 254 verso. 21-07-1688: Herman Michiels, wonende te Beeck verkoopt aan de gelijke erffgenamen Goort
van Merevoort namelijk Paulus, Maria en Geertruij van Merevoort, mitsgader Arnoldus Goort Elbers man van
Jenneken van Merevoort haar zuster een huijs, schuijr, hoff, hoffstadt gelegen te Beecq ter plaatse genaamd op
Herent.
folio 255 verso.26-07-1688: Andries Ambrosius Verhees, uit krachte procuratie van 19-07-1688, gepasseert voor
notaris Arnoldus Georgius van Bocxtell. Verkoopt aan Ambrosius Andries Verhees, 3 gedeelte in een zille
teullandt gelegen te Helmondt op het Hoocheijnde.
folio 275. 26-07-1688: Willem Marcelis Berkers, Hendrick Marcelis Berckers, Claes Marcelis Berckers en
Jenneken Marcelis Berckers. Bekennen schuldig te zijn aan Maria Hendricx, Maria Aerts, Maria Joosten een
somme 84 gl.6 st.
folio 258 verso. 30-07-1688: Wij Hendrick Ginhoven, Paulus Voet schepenen van Helmondt. Dat voor ons zijn
gekomen Arnoldus Goort Elbers man van Jenneken van Merevoort, Laurens van Gemert en Hendrick van
Merevoort als monboir van Paulus, Maria, Geertruij broeder en susteren van Jenneken van Merevoort alle
kinderen en erfgenamen wijlen Willem Isaacx van Merevoort verweckt bij Elisabeth van Merevoort, mitgaders
ala erfgenamen van Goort Michielssen van Merevoort hun groot vader. 1 e lot krijgt Arnoldus Goort Elbers een
huijs, achter huijs, hoff inde Veestaete. Een weijvelt gelegen tot Mierloo groot derde dalf loop. gelegen plaatse
op Brandevoort. 2 e lot krijgt aan Paulus van Mervoort een huijs gelegen op het Binders eijnde, eertijts
toebehoort hebbende Jan Hendrick Clumpers. 3 e lot gaat naar Maria van Merevoort een rente 400 gl. 4 e lot gaat
naar Geertruij van Merevoort 400 gl.
folio 262 verso.04-09-1688: Joan Poorters cum suo, colleteur van verpondingen van Helmondt van bamis 1673
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tot bamis 1674. Verkoopt aan sr. Peter Bosmans oudt borgemeester van Helmondt, Een vierde part in de
Schuijers beemt.
folio 263 verso. 04-09-1688: Sr. Willem van Ommeren als administrateur van her borgemeester boeck van Jan
Hermans van Bracht en Peter Matthijssen borgemeester en collecteur van de verpondingen te Helmondt van
bamis 1682 tot bamis 1683. Verkopen aan heer Hendrick van Daverveldt, drost van Beeck, secretaris van Arle,
Lieshout en Stiphout. Een huijs, achter huijs, hoff daer achter gelegen eertijts toebehorende Joan Herincx
gelegen in de Vee staete alhier.
folio 265 verso. 04-09-1688: Willem van Ommeren, als collecteur van verpondingen, verkoopt aan Philips
Pauwels, t.b.v. de kinderen Willem Janssen Somerdijck, een vervallen huijs, hoff en hoffstadt, gebruikt door
Isaaxc Janssen van Lanckene, gelegen op de Corte Steenwech.
folio 267. 04-0-9-1688: De voors. van Ommeren, verkoop aan Joan Poorters, een huijsken met aengelag gelegen
op de Walle aan de Binderse poorte.
folio 268. 04-09-1688: Willem van Ommeren, als collecteur, verpondingen, verkoopt aan Lucas de Haes, oud
practezijn, een huijs, hoff en aengelach, eertijds toebehorende aan Jan Janssen Hulsbos, gelegen in de Haegh
straete ende Veesche padt.
folio 269. 04-09-1688: Michiel Peter van Eeckart en Willem van huijbers Verspaget. doorgehaald.
folio 270 verso. 14-09-1688: Jan Ansems van Haendel, wonende op de Erpse Boerdonck heeft verkocht aan Jois
Peter Jan Houts, ook wonende aldaar. Een acker teullandts, groot 2 lop. ter plaatse genaamd de Hoeve.
folio 271 verso. 25-09-1688: Laurens van Gemert, schepen te Helmondt bekend schuldig te zijn aan sr. Joost de
Bercker 380 gl. doorgehaald.
folio 272.26-09-1688: Meriken wed. Jan Jacob Weijers, wonende alhier. Voor de togte ende Jacob, Dirck,
Willem, Gerrit, Joseph Jan Jacobs haar kinderen. Zij maakt zich sterk voor susteren, verkopen aan Jan Huijbers
Verdonschot, een huijs, groese en teullande gelegen ter plaatse genaamd op Mierlo Hout.
folio 274. Memorie omme daarop te becomen de interpreetatie vanden heeren commissarisendie de zaken van
jof. Catharina van der Waerden wed. van zaliger heer Johan Bunnen ter eenre en sr. Dionisius Bunnen bij
geleght hebben.
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