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 4008, Helmond.
folio 1. 11-10-1688: Ruth Matthijs Tomas van Croij, wonende te Vlierden, op de hove genaemd op Ruth.
doorgehaald.
folio 1 verso. 1688: Testament Ruth Matthijs en Eijcken dochter van Willem Jan Philpsen zijn wettige
huijsvrouw Eijcken kranck zijnde, en Ruth nog gezond zijnde.
folio 3 verso. 13-10-1688: Hendrik Janssen van Sterksel, poorter deze stadt, tegenwoordig wonende tot Campen.
Verkoopt aan Aert Linders een huijs, hof gelegen in de Kerckstraet.
folio 4. 01-11-1688: Geerit Jan Hendick Welten, wonende te Vlierden. Heeft verkocht aan Jan Hendrick Welten
zijn vader een huijs, hoof landt en weijde gelegen Nederwetten hen aangekomen van Meriken Roeffs zijn
grootmoeder.
folio 5. 22-11-1688: Gerrit Joseph Verdeuseldoncq, wonende alhier. Bekend schuldig te zijn aan Aernout Bost
wonende te Beverwijck de somma van 300 gl.
folio 5 verso. 23-11-1688: Wij Joseph en Geerit Janssen Wijers, broers bekennen schuldig te zijn aan Aenout
Bost, wonende te Beverwijck 100 gl.
folio 6. 20-12-1688: Laurens van Gemert en Paulus Voet, schepenen te Helmondt. Dat hen is gekomen Maria en
Emondus vande Sande, wonende te Helmondt. En welke op verzoek van Aldegonda van Stockhorst henne
moeder, met haar man Joris van Tinnecom.
folio 8. 21-12-1688: Peter Willem Wagemans, alias Spaense, verkoopt aan Arnoldus Peter Wagemans, zijn zoon
1 zil en 16 roeden landt in de Meijde straet gelegen.
folio 9. 31-12-1888: Robbert Jan Peters, wonende alhier, met zijn kinderen Jan, Hendrick en Dirck. Bekend
schuldig te zijn aan Andreas Ambrosius Verhees, een somme van 50 gl.
folio 9 verso, 05-01-1689: Jan Ansems van Haendel wonende op Erpse Boerdonck, verkoopt aan Jacob Joorden
Donckers, ook wonende aldaar een stukske weijlandt genaamd den Eeght gelegen in Lieshout.
folio 10 verso. 06-01-1689: Maeijcken dochter van Peter Willem Suijders nagelaten wed. van Janssen van Ruth.
Bekend schuldig te zijn aan Rogier Peter Ruthen, een somme van 100 gl.
folio 11. 11-01-1689: Willem Janssen van Sterksel en Thomas Peeter Emonts als momboir van Anneken Jan
Smits verwekt bij Maijcken Janssen van Stercksel, wonende te Someren. Bekennen schuldig te zijn aan joffr.
vrouwe Elisabeth Henricx de somme 150 gl.
folio 11verso.13-01-1689: Pieter Poels, als voogd van de kinderen van wijlen Jan Peter van den Bergh, verwekt
bij Aldegonda Herincx, verkoopt aan Mathijs Colen, een huijs, schuer, hoff, boomgaert en land en weijde. In
gebruik door Joachim Herincx ter plaatse genaamd opt Bijstervelt, genaamd den Hurck.
folio 12 verso. 01-2-1689: Juriaen Wijnberge, wonende Aerle verkoopt dat hem aangekomen is voor schepenen
van Aerle 28-05-1683.
folio 13 verso. 01-02-1689: Bartel Hendricx Verspaget, wonende te Helmondt. Bekend schuldig te zijn aan sr.
Tomas Porters, wonende te Aerle, een somme 400 gl.
folio 14. 16-02-1689: Aelbert Janssen Snoecx en Cornelis Keerweer, wonende te Erp, verkoopt aan Jan Willem
Pennincx, wonende te Gemert, een stuk groeslandt groot 4 lop. gelegen te Beeck.
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folio 14 verso. 02-03-1689: Jan Francen Verrijt, wonende te Asten aan Ommelsen Bosch, bekend schuldig te zijn
aan Hendrick Wilbert Voldeldoncq en de Elsken Jan Wilberts Voldeldoncq zijn schoon zuster somme van
147 gl.
folio 15 verso. 10-03-1689: Lambert Thonis van Hout, wonende te Erp verkoopt aan sr. Willem Eijcken, mede
wonende aldaar. Een ackerlandt met weijde groot 7 lop.
folio 16 verso. 23-03-1689: Jan Gerrards van Stiphout, wonende alhier verkoopt aan Hendrick Tonis
Meulemans, een huijs met hoff gelegen op het Bijnders eijnde.
folio 17 verso. 02-04-1689: Tomas Huijberts Smits voor een derde part en Tomas Goorts Brustens die zich borg
steld voor Hendrick ende Antonij Huijberts Smits voor een derde part. Wonende alle te Vlierden, zij bekennen
schuldig te zijn aan Matteijs Janssen Verhees, regeerende schepenen te Vlierden een somme van 110 gl.
folio 18. 09-05-1689: Claes Peters van Ruth, wonende te Asten verkoopt aan Aert Aertsen Tielen, ook wonende
aldaar een hooijlandts, groot 5 lop.
folio 19. 19-05-1689: Willem Jan Dirckse, wonende te Someren, uit een erfmangeling ten behoeven Jan
Franssen Willems, mede wonende aldaar. Een groeslandt groot ter plaetse genaamd Eijnd schoot.
folio 19 verso. 19-05-1689: Jan Frans Willems, uit erfmangeling ten behoeven Willem Jan Dirckx, een groesvelt
of groeslandt groot 1 ½ lop.
folio 20. 10-06-1689: Peeter Janssen Verhoeven, wonende alhier verkoopt aan Maria Janssen Jabeecq wed. van
Antonij Verhoeven, wonende op het Mierlo Houdt ten behoeven van haar kinderen Anneken en Jenneken
Verhoeven. Een stuk groeslandt groot 5 lop.
folio 20 verso. 13-06-1689: De heer ende mr. Adriaan van Straten, verkoopt aan Jan Hendrickx, wonende te
Baekel. Een obligatie als zijn vader Hendrick Jan Hendrickx voor schepenen te Helmond gepasseert 05-04-1667.
folio 21. 13-06-1689: Peter Lodewijckx van Grootel, oudt raed dezer stadt, verkoopt aan Cornelis Aert Smits een
hooijvelt gelegen aan de watermolen.
folio 22. 18-06-1689: Aert Dirck Snoecx, wonende te Aerle heeft verkocht aan Aelbert Jan Dirck Jacobs,
wonende op Erpse Boerdonck. Een stuk lant soo groes.
folio 23. 20-06-1689: Jan Willemsen van Dijck, wonende te Vechel, heeft zijn togte recht afgestaan aan Lenaert
Janssen van Dijck, Willem Janssen van Dijck, Roelof Janssen van Kilsdoncq man van Jenneke Janssen van
Dijck, Hendrick Ginhoven man van Catalijn Janssen van Dijck, mitsgaders Lenart Janssen van Dijck voorn. en
Willem als momboirs van onmondige kindt van Geerraert Janssen van Dijck verwekt bij Elisabeth Janssen.
Allen erfgenamen van voorn. Jan Willems van Dijck verwekt bij Maria Gorissen zaliger, goederen gelegen onder
Baekel en Helmondt gelegen.
folio 24 verso. 20-06-1689: Jan Daniels van Bree, wonende te Dorne bekend schuldig te zijn aan Jenneken wed.
van Jan Driessen van Ruth, een somme van 200 gl. doorgehaald.
folio 25 verso. 06-07-1689: Gerard van Doirne, wonende te Vlierden bekend schuldig te zijn aan Maria wed. van
Jan Bollen en de haar kinderen wonende te Meijel. doorgehaald.
folio 26 verso. 18-07-1689: De heer Dirck van Hemert schout tot Hemert man van juffr. Catarina van
Broeckhuijsen, verkoopt aan juffr. Margareta van Broeckhuijsen 1000 gl. ten lasten van Vechel.
folio 27. 08-07-1689: juffr. Margareta van Broeckhuijsen geassisteerd met Johannes Broeckhuijsen, predicant
alhier en heer Dirck van Hemert man van juffr. Catarina van Broeckhuijsen. Verkopen aan Geerloff Suijckers,
een schultbrief van 1000 gl.
folio 27 verso. 11-06-1689: Compareerde alhier Peeter Poels, door vonnisse schepenen te Helmondt ten lasten
van Joost Willem van Mierloo. Met Chistina wed. van Poels de comparant moeder.
folio 28 verso. 20-07-1689: Leendert Mattheussen, wonende te Lieshout verkoopt aan Tileman Anthonis van
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Hetsroeij 1 lop. 6 roeden teulandts gelegen ter plaatse genaamd te Roijven.

folio 30. 10-08-1689: Michiel, Cornelis en Jan Joosten, Jan Faessen, man van Anneken Joosten, Joost Willems
van Mierlo, als voogd van kind van Jacob Joosten en Erken Tielen Aert Janssen erfgenamen van wijlen Joost
Janssen en Catalina Jacob Peter Goossens, verkopen aan Jan Daniel Lodewijcx, man van Elsken mede van
voornoemde Joost Janssen en Catalina Jacobs. In 5 parten in een huijs, hoff en boogaert gelegen opt Hoogh
eijnde, EZ. Philips Goort Roeffs. Als last een cijns van 4 st. 4 penn.
folio 31. 11-08-1689: Aert Janssen Verheijden, wonende te Lieshout, verkoopt aan Sijmon Janssen Verheijden
zijn broer.
folio 32. 13-08-1689: Peter Marcelissen van Brussel, verkoopt aan Jacob Willems wonende te Nunen een rente
brief, gepasseert voor schepenen te Nuenen 04-07-1567.
folio 33. 25-08-1689: Sr. Pieter Poels, als momboir van de minderjarige kinderen van Joan Peters van den Bergh,
verwekt bij Alegonda Herincx. Verkoopt aan Laurens Janssen wonende te Mierloo, een rente brief van jaarlijks
van 200 gl. 10 st.
folio 33 verso. 26-08-1689: Sr. Peter Poels als momboir van de minderjarige kinderen van Joan Peters van den
Bergh verwekt bij Alegonda Herincx. Verkopen aan Goort Philps Roeffs een somme van 150 gl. voor schepen te
Helmond 01-10-1659.
folio 34 verso. 02-09-1689: Willem Deckers, wonende Geldrop bekend schuldig te zijn aan de erfgenamen van
wijlen Hendrick Herincx een somme van 200 gl. doorgehaald.
folio 35 verso. 26-09-1689: Wij Paulus Voet en Hendrick Ginhoven, schepenen van Helmondt. Joan Porters en
Anthonij Hendrick Verbruggen, wonende te Gemert, als voogden van kinderen van wijlen Andries Dirckx de
metser, genaamd Hendrick, Marten, Jan, Margriet en Maria Andriessen, Peter Michiels, man van Catalijna
dochter van Dirck Andriessen den metser. 1e lot krijgt Peter Michiels een huijs en hoff gelegen agter de Ameijde,
EZ. Arnoldus Oldenzee, AZ. het huijs van Jan Pot.
2 e lot krijgt de onmondige kinderen wijle Andries Dirck den metser, betaande uit alle meubelen.
folio 37 verso. 28-09-1689: Anna Maria de With, wonende te Ravensteijn uit procoratie den 7 september voor
schepenen te Ravensteijn. Met procatie den 06-02-1677 aan Maria Elisabet Joris haar gewesen moeder wed. van
Dirck Jacons de Witte. Verkopen aan Aert Rijnders, wonende te Nederwetten een helft van huijs, hoff en
hofstadt gelegen te Doirne ter plaatse genaamd Kerk eijnde.
folio 38 verso. 15-10-1689: Leonart Janssen van Dijck, Willem Martens van Hoeck momboirs van het onmondig
kindt van Gerraed Janssen van Dijck, Roeloff Janssen van Kilsdoncq man van Jenneken van Dijck, Hendrick
Ginhoven man van Catalijn Janssen van Dijck. Allen erfgenamen Jan Willems van Dijck verwekt bij Maria
Gorissen, zijn eerste gewesen huijsvrouw. Verkopen aan Evert Goorts vander Meulen een huijs en erfenisse
gelegen in de Ameijde straat.
folio 39 verso. 15-10-1689: Alsoo jonkr. Lammert Millingh van Gerwen schout van Helmondt heeft op
09-09-1689 een vonnis van somme van 75 gl. te laste van Peter Wouters Leens, tot verkoping van meubelen
bedragende somme van12 gl.
folio 41. 15-10-1689: Jonkr. Lammert Millingh van Gerwen schout van Helmondt, ten laste van Peter Wouter
Leens man van Anna Michielsen Teerhaen, verkopen aan Goort Philips Roeffs, een stuk ackerlant groot 1 lop.
ter plaatse genaamd op Hoogheijnde.
folio 42. 15-10-1689: Jonkr. Lammert Millingh van Gerwen schout van Helmondt ten laste van Peter Wouter
Leens man van Anna Michielssen Teerhaens. Verkoopt aan Jacob van Oeckel een huijs en hof gelegen ter
plaatse genaamd aan de Cortensteenwegh.
folio 43 verso.15-10-1689: Goort Philips Roeffs heeft verkocht aan Dirck Robbers, een ackerlandt groot 1 lop. 7
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roeden gelegen op het Hoogeijnde.
folio 44 verso. 19-10-1689: Mechel Lamberts, weduwe van Hendrick Jan Sanders, verkoopt aan Peter Gerits van
Woensel een huijsken gelegen in de Campstraet.
folio 45 verso.29-10-1689: Thomas Jan Maessen, wonende te Lieshout, bekend schuldig te zijn aan sr. Matthijs
Coolen coopman te Helmondt een somme van 330 gl.
folio 46 verso. 09-11-1689: Jan Linders, wonende te Vlierden verkoopt aan Dirck Peters ook wonende te
Vlierden, een huijs, hof en een ackerlant en groes groot 1 ½ lop. gelegen ter plaatse genaamd Bergele.
folio 47 verso. 23-11-1689: Marten Hendrick Faessen, onze inwoner bekend schuldig te zijn aan Joorden
Claessen ook wonende alhier. Een somme van 150 gl.
folio 48 verso. 03-12-1689: Willem Rutten, wonende te Vlierden bekend schuldig te zijn aan Peter
Wouter Isbouts en Isbout en Catarina broers en zuster. Een somme van 150 gl.
folio 49 verso. 23-12-1689: Fredrick Bronckhorst, deurwaarder te Helmondt als last hebbende van Peter
Mattijssen … meester van Helmondt van bamis 1682 tot bamis 1683. Met verkopen een huijs en hoof gelegen
buijten Bijnderse poorte, tussen bruchkens toebehoort hebben aan wed. van Jan Peters van Grootel.
folio 52. 04-01-1690: Sr. Peter Poels, als momboir over de minderjarige kinderen van wijlen Joan vanden Bergh,
verwekt bij Alegonda Herincx. Verkopen aan Joost Willems van Mierloo, een rente van 6 gl. 5 st. tot lasten van
Willem Ambrosius wonende te Mierloo. Mede precent Nicolaes Peter Meussen. doorgehaald.
folio 53. 18-01-1690: Jan Martens, wonende te Lieshout verkoopt Jan Peter Nelis ook wonende te Lieshout. Uit
een derde deel van een huijs en land groot 2 lop.
folio 54 verso. 20-01-1690: Wij Paulus Voet en Hendrick Ginhoven schepenen te Helmondt voor ons gekomen
Francis Roeffs een obligatie of schuld brief van Jan Janssen Luijmans, wonende alhier, gepasseert voor notaris
Theodorus Aelbers den 18-01-1690.
folio 57. 26-01-1690: Maeijcken dochter van Peter Willems van Dinter de nagelaten wed. van wijlen Hendrick
Janssen van Rut. Bekend schuldig te zijn aan Goort Joosten Porters een somme van 100 gl.
folio 58. 27-01-1690: Jan Janssen Luijmans, onze inwoner, bekend schuldig te zijn aan Joost Willems van
Mierloo, een somme van 200 gl.
folio 59. 27-01-1690: Wij Paulus Voet en Hendrick Ginhoven schepenen te Helmondt dat voor ons is gekomen
Jan Janssen Luijmans man van Barbara dochter van Willem Willems van Dinter. Met Goort Joosten Porters als
momboir van Maijken dochter van Peter Willems van Dinter. Mitsgader Hendrick Janssen van Dommelen met
zijn zusters en broeders als erfgenamen van Jan Willems van Dinter. En Joachiem Jochems van Asten man van
Aleken dochter van Andries Goort Franssen, Andries Verhees, Jacob Willems vanden Broeck als momboiren
van de onmondige Goort Andriessen, Willem Jacobs vanden Broeck en Delis Janssen Sanders als momboir van
onmondig kindt van Willem Andriessen als erfgenaam van wijlen Catarina dochter van Goort Franssen
Dreijckers huijsvrouw in haar leven Jan Willems van Dinter. 1 e lot krijgt Jochem Jochms van Asten voor hem
selve, Andries Verhees en Jacob Willems vanden Broeck met Delis Janssen Sanders, als momboiren van de
onmondige. Uijt een huijs, hoff en aengelag gelegen deser stadt ter plaatse genaamd buijten de Ameijde poort.
Item nog een dries groot 3 lop. 12 roeden. Item camp groes gelegen in de Vossenstraet groot 3 zille. het 2 e lot
gaat naar Jan Janssen Luijmans, man van Barbara Willem Willemse van Dinter, Goort Joosten Porters, Hendrick
Janssen van Dommelen met zijn zusters en broeders in een huijs, hoff gelegen op de stadts wallen tegenwoordig
in gebruik Jochem Jochems van Asten. Item een huijs en hoff gelegen op de stadts wallen, in gebruik bij Matthijs
van Bombaij.
folio 64. 30-01-1690: Matteus van Aelst en Jan van Aelst hen sterk maken voor hen broeder Hendrick van Aelst
en haar 3 zusters wonende op Mierloo Houdt, verkopen aan sr. Hermanus Valkenhoff coopman binnen
Hertogenbosch een goes velt genaemd de Boterstraet.
folio 65. 01-02-1690: Wij Hendrick Ginhoven en Paulus Voet, schepenen van Helmondt. Joachim Jochems van
Asten, man van Aleken dochter van Andries Goort Franssen, Andries Verhees en Jacob Willems vanden Broeck
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als voogden van 3 kijnderen van wijlen Goort Andriessen, Willem Jacobs vanden Broeck, Delis Janssen Sanders
voogden van het kind Willem Andriesse als erfgenaam van wijlen Catalina dochter van Goort Franssen
Dreijckers huijsvrouw van Jan Willems van Dinter. 1 e lot krijgt Andries Verhees t.b.v. kinderen Goort
Andriessen, een huijs, hoff en aengelagh, gelegen buijten de Ameijde poorte. Het 2 e krijgt Dilis Jan Sanders en
Willem Jacobs van den Broeck ten behoeven van onmondige kindt Willem Andriessen voorn. een dries ter
plaatse genaamd den Heuvel. 3 e lot gaat naar Jochem Jochems van Asten. Een camp landt gelegen in de
Vossenstraet.
folio 68. 03-02-1690: Wij Hendrick Ginhoven en Paulus Voet schepenen van Helmondt, voor ons gekomen Jan
Janssen Luijmans man van Barbara dochter van Willem Willems van Dinter, Goort Joosten Porters als momboir
van Maijken dochter van Peter Willems van Dinter. Mitsgaders Hendrik Janssen van Dommelen, alle
erfgenamen van wijlen Jan Willems van Dinter. 1 e lot krijgt Goort Joosten Porters als moboir van Mariken
dochter van Peter Willem van Dinter. Een huijs, hoff en aengelag gelegen op de stadts walle.
2 e lot gaat naar Jan Janssen Luijmans, bestaande uit 2 sille landts.
3 e lot krijgt Hendrick Janssen van Dommelen met zijn zuster en broeders, bestaande uit een dries op den Heuvel,
groot 2 lop. 16 roeden.
folio 71. 06-02-1690: Hendrick, Peter, Jan en Willem Janssen van Dommelen, Lodewijck Fredericx man van
Catalijn dochter van Jan Hendrickx van Dommelen, Jan Mattijssen van Bombaij als man van Maria Jan
Hendricx van Dommelen, treden mede op voor broers en zuster, alle erfgenamen Jan Willems van Dinter.
Verkopen aan Gerrit Tomas van Mierloo een huijs, hoff en aangelag gelegen op de stadts walle.
folio 72. 06-02-1690: Hendrick, Peter, Jan en Willem Janssen van Dommelen, Lodewijck Fredericx man van
Catalijn dochter van Jan Hendrickx van Dommelen, Jan Mattijssen van Bombaij als man van Maria Jan
Hendricx van Dommelen, treden mede op voor broers en zuster, alle erfgenamen Jan Willems van Dinter.
Verkopen aan Jan Ariaens van Helmondt oudt borgemeester alhier. Een dries gelegen op het Hoogeijnd.
folio 73. 13-02-1690: Jan Goorts van Dijck, wonende te Lierop, bekend schuldig te zijn aan Hendrick Gerrit
Sijmons, wonende te Mierloo een somme van 40 gl. doorgehaald.
folio 74. 16-02-1690: Goort Joosten Porters als momboir van Maeijcken dochter van Peter Willems van Dinter,
Willemijntie Bastiaens, wonende te Haerlem, met haar eerste man Magnus Vos. Voor notaris Gijsbert van
Campen de dato 18-01-1690, mitgaders Eijken Bastiaens verkopen aan Abraham Josephs Verdeuseldoncq, een
dries gelegen op het Hoogeijde.
folio 75. 18-02-1690: Wij Joost de Bercker en Laurens van Gemert, schepenen van Helmondt, dat voor hen is
gekomen Joost Goort als erfgenaam van Goort Jan Hendrick Goorts en Ansem Janssen van Haendel als koper
van de helft, volgens opdracht voor schepenen van Erp 1681. Bij Jan Hendricx de Vrijter ten behoeven van
genoemde van Haendel alle wonende te Erp. Zij verklaren bij van Jan Gerrit Ansems, een deling van de
goederen Goort Jan Hendrick Goorts met de dood heeft achter gelaten. 1 e krijgt Joost Goorts een stuk ackerlandt
groot 1 lop 40 roeden ter plaatse genaamd het Loeijeijndt. Item een stukske ackerlandt groot 35 roeden ter
plaatse genaamd op Hees. Item een goes veltie gelegen Loeijeijndt. 2 e lot gaat naar Ansem Janssen van Haendel
bestaande in een stuk ackerlandt gelegen op de Heesacker. Item een goesvelt gelegen aan Loeijenijndt. Item een
hoeijvelt beleent bij Jan Janssen en clompenmaker 75 gl. gelegen in de Heesbeemden genaamd Stijnen.
folio 77 verso. 27-02-1690: Marten Goorts van Beeck, wonende te Stiphout, verkoopt aan Jacob Josephs den
Ketelaer, oudt borgemeester van Helmondt. Een stuk ackerlandt gelegen te Helmondt, ter plaatse aan de Braeck.
folio 78 verso. 31-03-1690: Hendrick Thomas van Riel, hoevenaer, wonende te Helmondt, bekend schuldig
te zijn aan Cornelia wed. van Jan Campers, wonende te Nuenen. doorgehaald.
folio 79 verso. 08-03-1690: Jan Janssen van Herpen, wonende alhier en Aert Aerts Kiebooms, wonende op
Helmonder Houdt onder de jurisdictie van Mierloo. Verkopen aan Peter Bosmans een hoff gelegen op Bijnder
eijndt alhier, groot 15 roeden. Belast met 2 smal hoenderen aan de heer van Helmondt.
folio 80 verso. 01-04-1690: Corstiaen Janssen, wonende tot Erp man van Geertruij Thonissen verkoopt aan
Willem Phiplipsen wonende op Erpse Boerdonck een stuk teullandt gelegen te Lieshout.
folio 81 verso. 10-04-1690: Aelbert Jan Dirck Jacobs, wonende op de Erpse Boerdonck, verkoopt aan Jacob
Joorden Donckers, mede wonende aldaar. Een stuk goes en landt groot 4 lop. Item een stuk heijvelt gelegen op
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Kattenhool, groot 1 ½ lop.

folio 82 verso. 31-04-1690: Hendrick Aert Deckers, voor zijn zoon Jan, wonende te Vlierden, Peter Matthijssen
als bloedverwant van voorn. Hendrick Aert Deckers, dragen over aan de Armen, een huijs met nog ½ huijs daer
aengelegen mette dries ende hof, in de Heijstraete gelegen, EZ. Antonij Princen, AZ. mr. Jochem Kets, EE.
Abenstraetie, AE. de Heijstraete.
folio 85. 15-04-1690: De heer Henricus van Davervelt, drost van Beeck, seretaris van Aerle, Rixtel, Lieshoudt en
Stiphout, verkoopt aan Nicolaes Pijnappel, een huijs achter huijs en hof daar achter gelegen, staande in de Vee
strate.
folio 86. 15-04-1690: Nicolaes Pijnappel onze inwoner bekend schuldig te zijn heer Hendrick van Davervelt.
doorgehaald.
folio 87. 17-04-1690: Michiel ten Bossch, deurwaarder van den Ed. Mo. Heeren Raeden van Staten. Hendrick
van Riel cum suis, borgemeester en collecteur der verpondingen, verkoopt aan Joan Porters oudt borgemeester
een half zille landts, gelegen alhier in de Middelclamp.
folio 88. 17-04-1690: Frederick Bronckhorst en Michiel van Bossche deurwaarders van den Ed. Mo. Heeren
Raeden van Staten. Als last hebbende van Willem Janssen Jabeecq, sr. Willem van Ommeren als admistateur
borgemeester boeken, Jan van Hoof en Peter Mattheijssen, Hendrick van Riel cum suo, alle borgemeesters ende
collecteurs vande verpondinge van Helmondt. Verkopen twee vervallen huijsinge en hof eertijts toebehorende
aan Anthonij Gijsbers vanden Reeck, gelegen op Hoogeijnde, gaat naar Willem Janssen Jabeeck.
folio 89 verso. 27-04-1690: Huijbert Sijmons, man van Maijken Janssen heeft verkocht aan Peter Matthijssen
Vosters een stuk hoeijlandt groot 1 lop. 5 roeden. Item een stukske hoeijvelt gelegen achter heer van Helmondt.
folio 90 verso. 03-05-1690: Eijken dochter van Joost Ambrosius wed. van Jan Peters, wonende te Mierloo,
verkoopt aan Ambrosius Joosten en Jenneken Joosten broer en zuster, wonende te Mierloo. Een huijs, hoff, landt
en groes gelegen te Mierloo, ter plaatse genaamd op Broeck. Den transportant aangekomen van Joost Ambrosius
haar vader.
folio 91 verso. 03-05-1690: Ambrosius en Jenneken Joosten zijn zuster wonende te Mierlo, bekenen schuldig te
zijn aan Hendrick Gerrit Sijmons, mede wonende aldaar een somme van 100 gl. doorgehaald.
folio 92 verso. 10-05-1690: Wij Gijsbert van Deutecom en Alexander van Wanckum, schepenen van Helmondt.
Dat voor hen is gekomen mr. Cornelis van Deursen chirugijn dezer stadt. Een obligatie of schultbrief gepasseert
bij Joost Michiel Cuijpers, wonende alhier voor notaris Theodorus Aelbers den 10-05-1690 en Jacob Jansen
Cuijpers wonende op de Deuseldonc, mitsgaders Willem Michiel Cuijpers op Brouwhuijs onder Bakel wonende.
folio 95 verso. 11-05-1690: Willem Ambrosius, wonende te Mierloo bekend schuldig te zijn aan erfgenamen sr.
Matthijs Coolen oudt raadt der stede Helmondt een somme van 100 gl.
folio 96 verso. 17-05-1690: Bertram Dielissen van Hees, inwoner alhier man van Helena Willem Corsten,
verkopen aan Maeijken Hendricx wed. van Peter Corstiaens, wonende te Sonne ter plaatse op Kemenade. Een
stuk acker landt groot 2 lop.
folio 97 verso. 10-05-1690: Antonij Joost Coopmans, wonende te Ommel onder Asten, verkoopt aan Jan Peters
van Rest een groeslandt groot 3 coopsaedt, ter paatse genaamd t Ven.
folio 99. 05-06-1690: Sr. Laurens van Gemert, schepen van Helmondt, verkoopt aan sr. Willem van Ommeren
een rente van 13 gl. losbaar met 250 gl. uit onderpanden gelegen te Arle, een brief 01-06-1662 voor schepenen te
Helmondt.
folio 100 verso. 02-06-1690: Aert Joosten wonende te Erp, heeft verkocht aan Thijsken wed. van Benedictus
Hendricx mede wonende aldaar. Een stuk groese genaamd Varsen acker groot 1 lop. 10 roeden.
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folio 101 verso. 28-06-1690: Jan Janssen Hoebergen, wonende op Brouwhuijs onde Baeckel bekend schuldig te
zijn aan Arnoldus van Oldenzee. Een somme van 150 gl. doorgehaald.
folio 102 verso. 29-09-1690: Compareerde alhier voor schepenen de wed. van Jan van Bracht verklaren te
hebben een obligatie van 100 gl. ten laste van de eersame Claes Willem Reuvers, wonende te Mierloo, ten
behoeven van mr. Jan Janssen van Linde smet, wonende alhier. De voornoemde wed. aangekomen met den
trouw van haren man saliger den 18-08-1664 voor notaris Willem van Deursen.
folio 103 verso. 15-07-1690: Sr. Laurens van Gemert schepen van Helmondt verkoopt aan Jan Ariaens van
Helmondt oudt borgemeester van voors. stadt een halve zille landt, gelegen op Hoogheijnde, aan Wijngaert
straetje.
folio 104 verso. 17-07-1690: Alsoo proces ontstaan tussen Heijman Aert de With en Peter Gerrit Becx man van
Perina dochter van Hendrick Paulus vanden Broeck. doorgehaald.
folio 106. 04-08-1690: Johan Roockers, Hendrick Reijnders, Antonij Peters van Beeck, alle erfgenamen van
Robbert Jan Peer. Verkopen aan Dirck Robbers en Lijsbert Robber zijn zuster, een vijfde part uit huijsinge inde
Kerckstraet. Item inde huijsinge en hof gelegen in Ameijde straedt. Item in den hoff gelegen buijten de Ameijde
poorte.
folio 107 verso. 04-08-1690: Den voors. Dirck Robben en zijn Leijsbet Robben zuster, zullen de schulden
aflossen.
folio 108. 09-08-1690: Hendrick Ginhoven, deurwaarder en van sr. Joost de Bercker oudt borgemeester van
Helmondt. Hebben verkocht wegens verpondings schulden aan sr. Lambert de Kruijff een huijs ende hofstad
gelegen op de Corten steenweg alhier.
folio 109 verso. 23-08-1690: Sr. Jochem Kets, notaris alhier te Helmondt bekend schuldig te zijn ten behoeven
heer Geerloff Suijckers, de somme van150 gl.
folio 111. 04-09-1690: Aert Marten Kuijsters en Joseph Marten Kuijters, wonende te Lierop, verkopen aan
Meeuws Aert Sloodts , wonende te Vlierden. Een hoeijlandt gelegen te Asten. Item een half zille hoeijlandt
gelegen te Vlierden. Item nog een hoeijlandt te Vlierden.
folio 112 verso. 11-09-1690: Aert Jacobs als geboren porter deze stadt en Jacob Joseps den Ketelaer verkoopt
aan Jan Jacobs zijn broeder, zijn kinds gedeelte gekomen van Jacob en Catarina zijn vader en moeder.
folio 113. 30-09-1690: Jenneken van Tricht, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Maria Lambreghts
wonende te Antwerpen een somme van 10 gl. doorgehaald.
folio 114.20-10-1690: Wij Paulus Voet en Willem van Ommeren schepenen van Helmondt. Dat voor hen
gekomen zijn Dilis Goorts, wonende te Asten ter plaatse genaamd Voordeldonck. Vertoond ons obligatie of
schuldbrief gepasseert bij Brusten Joost Frencken, wonende te Ommel onder Asten.
folio 118 verso. 30-09-1690: Jenneken Willems van Tright, verkoopt aan Marten Sijmons van Boxtel, deken van
Helmondt. De helft van een huijs en hof en een beemtie daar achter gelegen in de Binderstraete.
folio 119 verso. 14-11-1690: Andries Jans Andriessen van Stiphoudt als vader van zijn kinderen verwekt bij
Elisabeth Janssen de Bercker zijn eerste huijsvrouw, met Johan de Berker en Hendrick Dircx van Haubracken
bijde momboiren van de kinderen van de voors. Dries Jan Andriessen en Elisabeth Janssen Bercker, Jan Aert
Swinkels man van Catalijn dochter van Dries Jan Driessen.
folio 122. 16-11-1690: Peter Hendrick Linders met Willemken Hendrick Linders zijn zuster zaliger. Verkopen
aan Silverter van der Heijden, inwoner alhier een huijsken gelegen in Veestraete.
folio 123. 20-11-1690: Onder conditie en voorwaarde heeft de heer mr. Dirck Roeffs, als rentmeester van den
huijse van Helmondt. Heeft in huringe uit gegeven aan Thomas zoon Ruth Matthijssen en Maeijcken zijn zuster,
zij hoeve met alle bouwlanden en weijlen zoo gelijk Ruth Matthijssen haren vader die in gebruik heeft.
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folio 126 verso. 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.
folio 127. 12-12-1690: Lenaert Anthonissen van Vijffeijcken, geboortig van Erp, vernadert een teullandts
gelegen te Lieshoudt.
folio 128 verso. 14-12-1690: Aert Floris de Witte, wonende te Tongeren, heeft voor procuratie hem verleend bij
Tieleman Claessen Rouwers voor schepenen van Nunen den 25-02-1688, bekend ontvangen te hebben sr.
Gijsbert Clijnen, wonende te Opwetten onde Nunen een somme van 100 gl. als Jan Cortiaens zaliger op de …
september 1669.
folio 131. 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. 1e lot krijgt Aert Jacobs ten behoeven Jan Jacobs zijn broer. Een huijs
en hof gelegen in de Veestraet. 2e lot krijgt Frans Jacobs, een huijs, schuer, boomgaert en aengelagh, in De Hage,
groot 1½ loopen. 3e lot gaat naar Jenneken Jacobs een dries gelegen gelegen in de Hage, genaamd Hendrick
Jacobs Dries. 4e lot gaat naar Jan Janssen Melters en Aert Hendrick Aerts ten behoeven van Maria Jacobs een
ackerlandt gelegen in de hage genaamd Heijltien Jorissen. 5e lot gaat naar Tomas Jacobs een hoijvelt gelegen op
de Houtsen loop onder Mierloo. 6e lot krijgt Hendricken Jacobs een teulland genaamd den Kelder onder Mierloo.
7e lot krijgt Hendrick Jacobs een ackerlandt in de Braeck. Item hoijlandt gelegen aan den Houdtse meulen. 8 e lot
gaat naar Jan Jacobs een ackerlandt gelegen in het Broeck. Item de helft van 7 lop. inde gemeene beemden
gelegen aan de Houtse Meulen.
folio 135 verso. 09-01-1691: Wij Laurens van Gemert en Willem van Ommeren schepenen van Helmondt, dat
voor hen is gekomen Marten Sijmons van Boxtel. Die vertoonde een obligate of schultbrief gepasseerd bij
Thomas Jacobs Uglas, geboren en poirter alhier. doorgehaald.
folio 137. 20-01-1691: Aert Janssen Verberne, wonende te Mierlo, treed mede op voor zijn broer Goort Janssen
Verberne. Verkopen aan Lambert Hendrick Vlemminghs, wonende te Lierop. een hoijlandt gelegen onder Asten,
ter plaatse genaamd inde Spleedt.
folio 138. 16-02-1691: Thomas Jacob Uglas, verkoopt aan zijn broeder Hendrick Jacobs, een hoeijveldt gelegen
op de Houdtsen loop onder Mierloo.
folio 139. 22-03-1691: Jan Janssen Luijmans, wonende alhier verkoopt aan Joost van Mierloo ten behoeven van
sr. Arnoldus Bost hovenier, wonende buijten Amsterdam op de Diemen meer een zillen landt gelegen in de
Meulenstraet.
folio 139 verso. 22-03-1691: Geerloff Suijckers, secretaris, treedt op voor Gijsbert Aerts van den Grootenacker,
verkoopt aan Joorden Claessen, een huijs, hof en landerijen, ter plaatse genaamd den Hurck. item een ackerlandt
of groese genaemd den Hurck.
folio 141. 22-03-1691: Den voorn. heer Geerloff Suijckers, verkoopt aan Evert Goorts van der Meulen, een
acker gelegen in de Hoogheijntsen camp.
folio 142. 22-03-1691: Den voorn. heer Geerloff Suijckers, verkoopt aan Joorden Claessen een derde deel van
een beemt gelegen te Helmondt ter plaatse genaamd op de Bennedungen.
folio 143. 22-03-1691: Den voorn. heer Geerloff Suijckers, verkoopt aan Guilliam Poolen, wonende te
Eijndhoven een beemt gelegen onder Lierop, ter plaatse genaamd in de Lieropse beemden.
folio 143 verso. 22-03-1691: Den voorn. heer Geerloff Suijckers, verkoopt aan Joorden Claessen een dries of een
stuk groeslandt, gelegen te Helmondt genaamd de Herck gelegen onder Helmondt.
folio 144 verso. 22-03-1691: Den voorn. heer Geerloff Suijckers, verkoopt aan Peter Lodewijcx van Grootel een
beemt in de Hoogheijntse of Voortste beemden.
folio 145 verso. 22-03-1691: Den voorn. heer Geerloff Suijckers, verkoopt aan sr. Abram Clerqbondt
borgemeester deze stadt. Een halve beemt gelegen in Hilbeemden.
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folio 146 verso. 07-04-1691: Aert Aerts, wonende op Braeckhuijse onder Geldrop, bekend schuldig te zijn aan
sr. Hendrick Herinckx de somme van 130 gl.
folio 147. 04-05-1691: Jacob Jan Hurckmans, wonende te Deurne onder Lijssel bekend schuldig te zijn aan mr.
Cornelis Deurne de somme van 200 gl. doorgehaald.
folio 148 verso. 08-05-1691: Marten Peters van Asten, borger van Helmondt geeft zijn togte recht aan Maria
zijn dochter verwekt bij zaliger Maria Corstiaens.
folio 149. 08-05-1691: Hendrick Laurenssen de Louw, wonende te Doerne, verkoopt aan Paulus de Louw, zijn
broer wonende te Vlierden.
folio 149 verso. 08-05-1691: Paulus de Louw, bekend schuldig te zijn aan Peter Wouters Isbouts, wonende te
Vlierden. Een somme 800 gl.
folio 150. 06-06-1691: Wij Paulus Voet en Gijsbert van Deutecum, schepenen van Helmondt. Dat voor hen is
gekomen Willem van Ommeren, op vertoon van een obligate of schuldbrief gepasseert bij Jan Janssen van
Eijndoven onze borger voor notaris Theodorus Aelbers 10-03-1691.
folio 153. 06-06-1691: Willem Philipsen, wonende te Geldrop bekend schuldig te zijn aan kinderen en
erfgenamen van wijlen Hendrick Herincx de somme 300 gl. doorgehaald.
folio 154. 04-07-1691: De weduwe van mr. Petrus van Trier, wonende te Hilverenbeeck, verkoopt aan Jacob
Aert de With een huijs en hoff, gelegen buijten de Hoogheijntse poorte, EZ. Peter Becx, AZ. mr. Ideleth,
strekkende aan erfenisse den dries genaempt de Pastorijen dries.
folio 155. 13-07-1691: Frederick Bronkhorst, deurwaarder als last hebbende van borgemeester Francis Roeffs
cum suo borgemeester van bamis 1689 tot bamis 1690. Een huijs achterhuijs en hof gelegen Bijnderstraedt,
eertijts toebehoort hebben Jan den ketelaer.
folio 156. 26-07-1691: Willem Rutten van Croeij, Thomas Rutten van Croeij en Thomas Huijbers Smits. Alle
wonende te Vlierden bekennen schuldig te zijn aan mr. Theodorus Roeffs. doorgehaald.
folio 157 verso. 29-07-1691: Thomas Hendrick van Riel, bekend schuldig te zijn aan sr. Johan van Boxtel, de
somme van 100 gl. doorgehaald.
folio 158 verso. 17-08-1691: Frederick Bronckhorst, deurwaarder als last hebbende van sr. Francis Roeffs cum
suo borgemeester van bamis 1698 tot bamis 1690. Verkopen aan Francis Roeffs, een huijs en hoff daar achter
gelegen eertijts toebehorende Isack Peter van Steijll, gelegen in de Veestraete alhier.
folio 159 verso. 13-08-1691: Wij Laurens van Gemert en Jan de Rijck, schepenen te Helmondt. Dat voor hen
gekomen zijn de kinderen en erfgenamen van mr. Johan Kets zaliger in zij leven chirugijn deser stede, verwekt
bij Margareta van Tricht namelijk Joachiem Kets, Johan Kets chirugijn, mede optreedt voor Hendrick Kets zijn
broeder, Elisabet Kets huijsvrouw van Adriaen Dirck Huijbers, Maria Kets, en Joachiem Kets notaris ende Frans
van Ruth als momboiren van Petenella en Dorothea Kets. Het 1 e lot krijgt Johan Kets betaande in het voorste
deel van een huijs gelegen in de Veestraete. 2 e lot gaat naar Hendrick Kets bestaande in de achterste camer met
den solder en de weeffkamer van voors. huijs. Het 3 e lot gaat naar Elisabet Kets huijsvrouw van Adriaen Dirck
Huijbers, ten behoeven van Johan Kets bestaande in voortste opkamer van selve huijs. Het 4 e lot krijgt Maria
Kets de helft uit een rentenbrief 300 gl. Het 5 e lot gaat naar Jochem Kets en Frans van Ruthals momboiren ten
behoeven van Dorothea Kets een zille landt gelegen in de Vossestraedt aan den Grooten Eijck genaamd. Het 6 e
lot gaat naar Jochem Kets en Frans van Ruth als momboiren van Peternella Kets, een stuk teullandt. Het 7 e lot
krijgt Jochem Kets schepenen dezer stadt een renthe brief van 300 gl.
folio 163 verso. 24-08-1691: Dielis van Wil en Maria Bedeijcx zijn huijsvrouw, bekennen schuldig te zijn aan
Hendrick Canters te behoeven van mevrouwe gravinne wed. van den Ho. Ed. Heere graven van Berlo een
somme van 300 gl.
folio 164 verso. 17-09-1691: Adam Berkers, molenaar te Walewijck verkoopt aan Margareta de wed. van
Adriaen Leemans een huijs, hoff gelegen in de Veestraet.
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folio 165 verso. 17-09-1691: Margareta wed. van Adriaen Leemans, bekend schuldig te zijn aan Adam Berckers.
folio 166 verso. 29-09-1691: Willem Peters Fijten bekend schuldig te zijn aan de kinderen van Cornelis Feijen,
een somme van 100 gl. doorgehaald.
folio 167. 06-10-1691: Wij Lauren van Gemert en Gijsbert van Deutecum schepenen te Helmondt. Dat voor hen
is gekomen Johan de Bitter getouwt zijnde met Susanna Lemans zijn huijsvrouw tot Aesbergh in het graafschap
Meus wonende, welke Susanna een dochter is van Helena Broeckenvelt verwekt Johannes Lemans haar vader,
welke Helena Brekenvelt de rechte zuster. Met domine Joannes Breckenvelt gewesen en overleden predicant
te Someren
folio 169. 11-10-1691: Sr. Thoedorus Aelberts, notaris alhier bekend schuldig te zijn aan Willem van Ommeren
een somme van 200 gl.
folio 170. 18-10-1691: Joseph van Esch oudt raadt en borgemeester van Helmond. Heeft het togte recht aan zijn
zoon Arnoldus verwekt bij Maria Francen zaliger.
folio 170 verso. 19-10-1691: Compareerde voor Joachim Kets en Laurens van Gemert, schepenen van Helmondt,
met Henderick van Wintelroij drossart van Asten die heeft geassiteert bij zeker huijsinge gelegen te Helmondt op
de Wiel. Verzoek aan Raat en Leenhof van Brabant. Door wijlen den rentmeester Johan Pieterson gebouwt.
Verder een hoeve gelegen in Princen landt genaamd het Verlooren Diep.
folio 172. 24-10-1691: Herdrick Janssen, wonende te Erp verkoopt aan Huijbert Janssen ook wonende Erp 2 lop.
landts.
folio 173. 27-10-1691: Fredrick Bronckhorst, deurwaarder, verkoopt aan sr. Dionisius Bunnen een huijs met nog
een ½ huijs gelegen in de Heijstraete, EZ. Antonij Princen, A. mr. Joachiem Kets, EE. Abbenstraedtje. Item een
half zille landts gelegen teijnden den Dapperen. Item 2 zillen lants gelegen aan Haeracker.
folio 175. 21-11-1691: Alzoo Lucas Hendrick Goossen zaliger, met Hendrick Lucas zijn zoon lange jaren
geleden ten huijs van wijlen Pauwels Hendrick Roeffs bij Jaecxken zijn wed. en Dirck Pauwels Roeffs hennen
zoon. Zijn komen timmeren, daarbij gebruikt gelevert eijcken en ander timmerhout.
folio 177. 28-11-1691: Dirck Handrick Roijackers, wonende te Beeck bekend schuldig te zijn aan sr. Joan
Wouters Houtert een somme 700 gl.
folio 178. 20-12-1691: Wij Paulus Voet, Gijsbert van Dutecum, Alexander van Wanckum en Joachim Kets
schepenen te Helmondt. Dat voor hen zijn gekomen sr, Dirck Oldenzee man van Anna Catarina van Flodrop
dochter van wijlen Peter van Flodrop. En sr. Johan Coenen als momboir van Johanna Elisabet het onmondig
kindt van Hendrick Flodrop zaliger verwekt bij juffr. Maria Coenen. 1 e lot krijgt sr. van Oldenzee man van Anna
Catarina van Flodrop, een huijs, hoff en kleijn hofken gelegen in de Veestraete alhier, genaamd de Ploegh. Item
een stuk dries gelegen te Stratum voor Eijndoven. Item een stuk ackerlandt gelegen te Stratum ontrent de
Tongelsche padt. Item een ackerken gelegen binnen Stratum. 2 e lot gaat naar Johanna Elisabet dochter van
wijlen Hendrick van Flodrop, een huijs in de Veestraete alhier.
folio 183 verso. 20-12-1691: Wij Joachim Kets en Gijsbert van Deutecum schepenen te Helmondt, dat voor hen
zijn gekomen Cornelis Clomp en Joost Clomp met Jan Bauwdrihareij man van Anneken Clompen Joost Clomp
alle kinderen en erfgenamen van Emken wed. van Willem Cornelis Clomp maken een testament. 1 e lot krijgt Jan
Bauwdrihareij een huijs gelegen aan Veepoorte alhier. 2 e lot krijgt Cornelis Clomp een huijs en hof gelegen in
de Veestraete. Item een huijs gelegen inde Ameijde straete. 3 e lot gaat naar Joost Clomp een huijs gelegen in de
Veestraete. Item nog en huijs, hoff ende hofstadt gelegen in de Haege
folio 187. 22-12-1691: Thomas Huijbert Smits, voor zich zelf en als vader en voogt van de onmondige
kinderen van Anthomij Huijberts Smits met Willem Rutthen als momboir van Tomas Smits verwekt bij Perijn
Rutthen zaliger. Alle wonende Vlierden, verkopen aan Matthijs Jan Verhees een stuk hoeijbeemts, genaamd het
Voortjen.
folio 188 verso. 22-12-1691: Thomas Huijbert Smits, voor zich zelf en als vader en voogt van de onmondige
kinderen van Anthomij Huijberts Smits met Willem Rutthen als momboir over de onmindige kinderen van
Thomas Smits voors. verwekt bij Perijn Rutthen zaliger. Allen wonende te Vlierden, verkopen aan Peter
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Wouter Isbouts, Isbout en Catelijn Isbouts zijn broer en zuster. Een weijvelt gelegen te Vlierden, genaamd den
Dueren coop.
folio 190. 28-12-1691: Willem Martens van Hoeck, onze inwoner verkoopt aan Eijmert Janssen van Uijtert
coopman wonende s Hertogenbosch. ¼ part uit rente 11gl.
folio 190 verso. 28-12-1691: Eijmert Janssen van Uijtert, coopman te s Hertogenbossche, verkoopt aan Willem
Martens van Hoeck, een stuk ackerlant aangekomen bij deling van ouders zaliger.
folio 191 verso. 28-12-1691: Cornelis Clomp, Jan Bauwdrihareij man van Anneken Clomp, en Joost Clomp, alle
erfgenamen van Emken wed. van Willem Cornelis Clomp. Verkopen aan Willem Janssen Jabeecq, een acker in
de Meulenstraet.
folio 192 verso. 28-12-1691: Cornelis Clomp en Jan Bauwdriharerij man van van Anneken Clomp en Joost
Clomp, kinderen en erfgenamen van Emken wed. van Willem Cornelis Clomp. Verkopen aan sr. Dirck van
Oldenzee, coopman, een half buijnder hoeijlandt gelegen in de Middelweert gelegen.
folio 194. 02-01-1692: Aert Jan Hagemans, wonende te Vlierden, bekend schuldig te zijn aan Hermen Juntis
wonende tot Leendt de somme van 150 gl.
folio 195. 17-01-1692: Brusten Janssen Verhees en Willem Rutthen wonende te Vlierden hebben uit krachte van
belening voor schepenen te Helmondt 13-13-1687. Verkopen aan Peter Wouters Isbouts en Catarina Wouters
Isbouts en Wouter Isbouts alle broeders en zuster, de helft van een hoijwasse of beemt gelegen te Asten en
Vlierden.
folio 196. 06-02-1692: Cornelis Clomp en Jan Bauwdriharerij man van van Anneken Clomp en Joost Clomp,
kinderen en erfgenamen Emken wed. van Willem Cornelis Clomp. Verkopen aan Willem Janssen Jabeecq, een
dries inde Ameijde straete.
folio 197. 12-01-1692: Wij Paulus Voet en Laurens van Gemert schepenen van Helmondt. Dat voor hen zijn
gekomen Dirck Robber en Corstiaen Marcelissen man van Elisabet Robbers. Alhier voor schepenen 04-08-1690.
bij de kinderen en erfgenamen Robbert Jan Peer verwekt bij Catalijn Dirck Stelten maken een testament. 1 e lot
krijgt Dirick Robbers een huijs en hof gelegen in de Kerckstraete alhier. Belast een half hoen chijns in boek heer
van Helmondt. 2 e lot gaat naar Corstiaen Marcelissen bestaande uit drie vierde part van een huijs gelegen in de
Amijde straete.
folio 198 verso. 14-02-1692: Wij Laurens van Gemert en Joachim Kets schepenen te Helmondt , dat voor ons is
gekomen Jan de Rijck, schepenen en polijsimeester. Een akte van transport gepasseert voor heere Grave van
Arbergh. Er is gebleken dat Jan de Rijck gekregen heeft in opdracht Abraham Lus op 17-12-1675 een beemt
gelegen achter het Gasthuijs.
folio 200. 28-02-1692: Emondis en Maria vanden Sande de kinderen en erfgenamen van Alegonda van
Stockhorst wed. van Joost vande Sande zaliger. Verkopen aan sr. Peter Bosmans oudt borgemeester van
Helmondt een renthe van 6 gl. voor schepenen te Helmondt 13-10-1666 gepasseert.
folio 201. 01-03-1692: De heer Petrus Erasmus vanden Hercken intendant vande huijse van Helmondt als
representerende zijn excelentie heer Grave van Arbergh heere van Helmondt, jonkr. Lambert Millingh van
Gerwen, schout van Helmondt, de heer Nathaniel Walraven predicant van Helmondt, en heer Jan de Rijck
president, Paulus Voet, Gijsbert van Deutecum en Alexander vanWanckom schepenen van Helmondt. Bekennen
schuldig te zijn aan sr. Hermanus Valckenhoff coopman te Hertogenbossche als vader van zijn minder jarige
kinderen verwekt bij jufr. Catharina van Hoff, zaliger een somme van 350 gl. doorgehaald.
folio 202. 07-03-1692: Wij Paulus Voet en Gijsbert Deutecum schepenen te Helmondt, dat voor ons zijn
gekomen Emondus en Maria mundige kinderen en erfgenamen van wijlen Joost vande Sande verwekt bij
Alegonda van Stockhorst. De welken hebben bekend dat jonck. Lambert Millingh van Gerwen schout alhier, hen
heeft toekomende 7 vaten rogge, als wijlen hen comparant vader zaliger bij transport van Isbout Coninncx
wonende te Ommel.
folio 203 verso. 18-03-1692: Peter Willems, wonende te Vlierden heeft verkocht aan Peter Wouters Isbouts,
Cataleijn en Isbouts Isbouts zijn zuster en broeders een weijlants.
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folio 204. 21-03-1692: Johannes Kets cirugeijn te Helmondt uit krachte van procuratie gegeven door mr.
Geraerdt Conincx der rechten licentiaet en advocaat. Gepasseert voor schepenen van Arle ende Rixtel den
20-03-1692, verkopen aan sr. Judocus Justus Verbeeck, wonende Aerle, een stuk hoijlants genaamd de Grooten
Vloot.
folio 205. 21-03-1692: De heer en mr. Geraerdt Conninck, verkoopt aan Judocus Justus Verbeeck, een stuk
hoijlandts.
folio 207. 22-03-1692: Joost Michiel Cuijpers, wonende alhier heeft verkocht aan Joost Janssen van Bussel,
wonende te Lierop, een renthe brief van 500 gl. uit een huijs, erve, hoff en erfenise groot 15 lop. gelegen op het
Brouwhuijs onder Vlierden.
folio 208. 17-04-1692: Frederick Bronckhorst, deurwaarder treed op voor Daniel Maccalle als collecteur van de
verpondingen, verkopen aan sr. Goort Roeffs een beemt gelegen in de Gemeene beemden.
folio 209 verso. 18-04-1692: Joseph Verdeuseldonck, wonende te Vlierden bekend schuldig te zijn aan Helena
van Bartel wed. van Peter Wagemans onze inwoner, een somme van 800 gl.
folio 210 verso. 12-05-1692: Joost Clomp, wonende alhier verkoopt aan Jan Linders van Lieshout een huijs,
hoff en aengelag, groot 28 roeden, hem aangekomen 20-12-1691.
folio 211 verso. 19-05-1692: De heer en mr. Thodorus Roeffs, advocaat en rentmeester van heere Grave van
Arbergh, heeft uit krachte van procuratie gepasseert op den 11-06-1690 voor den notaris Thodorus Bunick te
Cleeff, ende de andere procurate te Someren 24-06-1690. Verkopen aan mr. Thomas Ideleth advocaat een huijs,
hoff en aengelag gelegen te Stiphout groot ontrent derde half loop.
folio 213 verso. 19-05-1692: De heer en mr. Thomas Ideledt advocaat uit een testament van 29-03-1687
gepasseert voor schepenen te Someren, verkopen aan sr. Wijnant vader Putten, wonende alhier, een beemt
gelegen op Mierlo Houdt.
folio 214 verso. 09-06-1692: Sr. Leonaert Becx oudt schepenen van Helmondt, heeft uit krachte van testament
van dato 25-10-1678 voor notaris Antonij Widtveldt. Hebben erfelijk verkocht aan Hendrick Gerrits wonende te
Mierlo, een beemt groot 18 lop. gelegen te Lierop, genaamd Lijs Becx beempt.
folio 215 verso. 16-06-1692: Hendrick Jan Joppen, wonende te Nunen, bekend schuldig te zijn aan juffr. Maria
Agnees Zijbers wed. van heer en mr. Adriaen van Straelen zaliger. De somme van 200 gl.
folio 216 verso. 18-06-1692: De heer Daniel Maccale drost van Stiphoudt, verkoopt aan Lambertus van Flodrop,
predicant van Aerle en Baeckel tot lasten van Rijnder Peter Cluijtmans, schepenen te Baeckel, van 100 gl. tegen
5 precent. Voor schepenen Adriaen van Straelen en Leonaert Bex op 13-01-1680.
folio 217 verso. 05-07-1692: Wij Paulus Voet en Joachim Kets schepenen van Helmondt, dat voor hen gekomen
is Judocus Justus Verbeeck die optreed voor Hendrick Geraerts Gerven, wonende te Aerle, een obligatie of
schultbrief. Hij Hendrick bekend schuldig te zijn aan sr. Jan Wouters Verhoutert, wonende te Gemert.
folio 219 verso. 15-07-1692: Peter Janssen, wonende te Erp verkoopt aan Jaecxke wed. van Jan Peters ook
wonende te Erp, een stuk teullandt groot 1 lop.
folio 221 verso. 16-07-1692: Goort Geerit Becx, wonende alhier heeft overgedragen aan Joorden Claessen ook
wonende alhier, een stuk ackerlandt groot 120 roeden gelegen in de Camp van den Meulenstraet.
folio 222 verso. 24-07-1692: Frederick Bronckhorst, deurwaarder, treed op voor sr. Francis Roeffs cum suo als
collecteur der verpondingen van Helmondt van bamis 1689 tot bamis 1690. Verkoopt aan de armen van
Helmondt gelegen in de Veestraete, als last 7 duijten chijsboek van heeren van Helmondt.
folio 223 verso. 25-07-1692: Willem Rutten van Croij, wonende te Vlierden bekend schuldig te zijn aan Frans
Jan Hermens, wonende te Doirne, een somme van 50 gl.
folio 224 verso. 26-07-1692: Hendrick Matthijssen van Cuijlemborgh, wonende tot Mierlo, bekend schuldig te
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zijn aan Jan Hendrik Gerrits, ook wonende aldaar. doorgehaald.
folio 226. 08-08-1692: Peter Janssen Ebouwts, wonende te Someren, verkoopt aan Mettje Janssen Ebouwts zijn
zuster ook wonende aldaar zijn kints gedeelte hem aangekomen van zijn vaders zijde. Een huijs, schuer, schop,
landt, groes en weijde als mede peerden beeste, schapen bijen en zijn huijsraat.
folio 226 verso. 01-09-1692: Peter Wouters Isbouts, wonende te Vlierden heeft uit krachte van procuratie aan
hem gegeven door Isbout Laurens de Louw, mede wonende aldaar, gepasseert voor schepenen aldaar
30-08-1692. Verkopen aan Paulus Laurens de Louw, en Catalijn Laurens de Louw mede wonende aldaar alle
sijns Isbouwts Laurens de Louw goederen gelegen te Doirne. Zoo de voors. Isbout Laurens de Louw, verkregen
van zijn ouders.
folio 227 verso. 01-09-1692: Antonij Coopmans, wonende te Ommel, verkoopt aan Jan Peters van Reest, mede
wonende aldaar een hoijbeemtje gelegen te Asten tot Ommelen gelegen in het Ven.
folio 228 verso. 07-09-1692: Claes Cornelis Baudewijns en Peter Cornelis Baudewijns, wonende alhier verkopen
aan Tunis Nelis en Jenneken Tunis, wonende te Lieshout. Een ackerlants groot 1 ½ lop. gelegen in de
Lippendonck onder Lieshoudt.
folio 230. 11-09-1692: Mr Jan Ginhoven, schoolmeester alhier. doorgehaald.
folio 231. 05-09-1692: Mr. Jan Joosten coopman, wonende te Asten verkoopt aan heer en mr. Hendrick
Verbeeck advocaat een zillehoij lants gelegen in de Lange beemden te Aerle.
folio 232. 20-09-1692: Sr. Hendrick van Riel, heeft verkocht aan Jacob Willems, wonende tot Nunen, een groes
landt genaamd de Donck gelegen tot Boert onder Nunen.
folio 233. 25-09-1692: Joost Clomp, onze borger, heeft verkocht aan Joost Jan Raessen, een huijs en hoff
gelegen in de Veestraete. Aangekomen bij deling 20-12-1691.
folio 234. 02-10-1692: Hendrick Swinckels, heeft uit krachte van vonnis van de schepenen van Helmondt, ten
lasten Eijmbert van Cranenbroeck, verkocht aan Ariaen Aerts tot Gemert een camp teullandt, gelegen te Rixtel.
folio 235. 02-10-1692: Alexander van Boesdonck, zich sterk maken de anderen kinderen en erfgenamen van
wijlen Guiliam Boesdoncken juff. Catarina van Cranenbroeck. Verkoopt aan sr. Peter Bosmans, een ackerlandt
gelegen aanden gemijnne molen, genaamd den Haeracker.
folio 235 verso. 21-10-1692: Juffr. Petronella Roeffs en Jan Raijmackers, Goort, Jan en Francis Roeffs, de
erfgenamen van Philips Goort Roeffs en Catalijn vande Velde zaliger. 1 e lot krijgt Petronella Roeffs, een huijs,
hoff en dries gelegen achter de Meij, EZ. en AZ. en EE. juffr. Grootenacker. 2 e lot krijgt Jan Raijmakers een
huijs in de Bijnderstraet. Item een huijs gelegen in de Ameijde straet. Juffr. Petronella Roeffs en Jan
Raijmackers, Goort, Jan en Francis Roeffs, de erfgenamen van Philips Goort Roeffs en Catalijn vande Velde
zaliger. Het 3e lot krijgt sr. Goort Roeffs, een ½ huijs, achterhuijs en hoff, gelegen in de Heijstraete, EZ.
Dimisius Bunnen, AZ. H. Geest, EE. straet. 4 e lot krijgt sr. Jan Roeffs een huijs in het Biesenstraetje. 5 e lot gaat
naar sr. Francis Roeffs een rente van 200 gl.
folio 235 verso. 21-10-1692: Wij Paulus Voet en Joachim Kets, schepenen van Helmond, dat voor ons zijn
gekomen juffr. Peteronella Roeffs en sr. Jan Raijmackers nomine uxorus, Sr. Goort Roeffs, sr. Jan Roeffs en sr.
Francis Roeffs de kinderen en erfgenamen sr. Philips Goort Roeffs verwekt bij Catalijn van de Velden zaliger. 1 e
lot gaat naar Petronella Roeffs, een huijs, hoff en de dries gelegen op de Heuvel. Item een huijs, hoff ende dries
gelegen achter de Meij. 2 e lot krijgt sr. Jan Raijmaecker, een huijs en hof gelegen in de Binderstraet. Item een
huijsgelegen in de Ameijde straet. 3 e lot gaat naar sr. Goort Roeffs een half huijs, achterhuijs en hof gelegen in
de Heijstraet. Item een huijs gelegen aan Waert alhier. het 4 e lot krijgt sr. Jan Roeffs, een huijs en hof gelegen in
het Biesenstraetje. Het 5 e lot gaat naar sr. Francis Roeffs, een huijsken en hoff gelegen op het Wiel.
folio 239. 03-11-1692: Jan Hendrick Welten, wonende op Brouwhuijs verkoopt aan Gerrit Janssen zijn zoon
mede wonende aldaar, alle zijn de goederen te Vlierden en Nederwetten gelegen zijn.
folio 240. 07-11-1692: Dirrick Arriaens, wonende te Gemert verkoopt aan Jan Francen, wonende te Stiphoudt,
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een dries gelegen inde Gastens.
folio 241. 19-11-1692: Peter Smits, wonende te Geldrop verkoopt aan Jan Bleijssen mede wonende aldaar. Een
huijs, hoff en aangelagh gelegen aldaar.
folio 242. 19-11-1692: Jan Bleuijsen, bekend schuldig te zijn aan Peter Smits de somme van 650 gl.
folio 243. 24-11-1692: Joost Hendricx van Heughten, wonende te Ommel onder Asten. Bekend schuldig te zijn
aan juffr. Maria Agnees Zijberts wed. van de heer Adriaen van Straelen een somme van 300 gl. doorgehaald.
folio 243 verso. 02-12-1692: De heer Daniel Maccalle, drost te Stiphout bekend schuldig te zijn aan heer
Lambertus van Flodrop, predicant te Aerle een somme van 350 gl.
folio 245. 13-12-1692: Maria Dircx en Andries Linders nimine uxoris, wonende op het Brouwhuijs onder
Vlierden. Verkopen aan Lambert Hendrick Vlemmincx, wonende te Lierop hun kindts gedeelte van vaders
zaliger. Een huijs, schuer, hoff landt en groes, gelegen aan de Visbrugh te Lierop.
folio 246. 22-12-1692: Hendrick Swinckels, wonende te Aerle, heeft uit krachte van schepenen van Helmondt
ten lasten van Eijmbert van Cranenbroeck in dato 19-10-1690 en 17-05-1691. Verkopen aan sr. Thomas Porters,
wonende te Aerle, een huijs, hoff en aangelag gelegen te Aerle in de Rixtelse straet, bewoond door Adriaen
Blanckers.
folio 247. 22-12-1692: Den voorn. Swinckel verkoopt aan sr. Francis Roeffs, een acker saijlandt groot 2 lop.
gelegen ontrent dekercke van Aerle.
folio 47 verso. 22-12-1692: Den voorn. Swinckel verkoopt aan sr. Francis Roeffs, een half loop teulants gelegen
ontrent de kercke van Aerle.
folio 248 verso. 22-12-1692: Den voorn. Swinckel verkoopt aan sr. Francis Roeffs, een acker gelegen te Aerle.
folio 249. 22-12-1692: Den voorn. Swinckel verkoopt aan sr. Francis Roeffs, een saijlants gelegen te Aerle ter
plaatse genaamd de Helle.
folio 250. 22-12-1692: Den voorn. Swinckel verkoopt aan sr. Francis Roeffs, een zille hoilants ontrent het
Vossenhool in de Lange beemden.
folio 250 verso. 22-12-1692: Den voorn. Swinckel verkoopt aan sr. Thomas Porters, wonende te Aerle, 2 zille
hoijlants gelegen te Aerle in de Lange beemden.
folio 251. 22-12-1692: Den voorn. Swinckel verkoopt aan sr. Thomas Porters de helft van 2 lop. gelegen achter
de Cappele te Aerle.
folio 252.23-12-1692: Peter Dircx van Aerle, wonende alhier verkoopt aan Jacob Aerts de Wit een hof gelegen
buiten de Hoogheijndse poorte.
folio 254. 01-01-1693: Peter Wouters Isbouwts, wonende te Vlierden, heeft uit krachte van procuratie van Jan
Wouters vanden Bomen. Gepasseert voor schepenen 31-12-1692, verkocht aan Sijmon, Engel, Helken en Peter
van den Boomen zijn zuster en broers. Alle zijn goederen Jan Wouters vanden Boomen, gelegen te Vlierden,
verder met van moeders zijde de groot vader Peter Lameerts.
folio 255. 12-01-1693: Lambert Antonis, wonende op de Morselsehoeff te Erp, verkoopt aan Jan Hendricx van
Deurssen ook wonende te Erp, een nieuw acker landt.
folio 255 verso. 19-01-1693: Dirck Janssen vander Bruggen, verkoopt aan sr. Willem Janssen Jabeeck, oudt
borgemeester van Helmondt een stuk landt gelegen in de Meulenstraedt.
folio 256 verso. 24-01-1693: Joseph Peter vanden Eijnd, Cornelis Peter van Gogh man van Catalijn vanden
Eijnd, Joost Andriessen van Lieshoudt als man van Fransken van Eijndt, Jan Goorts vanden Eijnde en Huijbert
Joosten Verberne als momboirs van het onmondige kinderen van Jan Peters vanden Eijnden. Verder Heijlken
Peter vanden Eijnde, alle kinderen en erfgenamen van Peter Goorts vanden Eijndt, verkopen aan Gerrit Hendricx
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en Jan Hendrickx de kinderen van Hendrick Goort Sijmons. Gepasseert voor schepenen van Someren
11-12-1577 en van jonkr. Lambert Pollaerts ten behoeven jonkr. Gerraedts van Eijck 02-10-1600.
folio 257 verso. 26-01-1693: Jan Janssen van de Laer, Peter Claessen Valckenier, Jan Lambers van Duppen,
borgers alhier verkopen aan Jan Joost Thielen mede wonende alhier een huijsken en effenisse gelegen buijte de
Hoogheijtse poorten.
folio 258 verso. 21-01-1693: Gevert van Doerne, wonende te Vlierden bekend schuldig te zijn aan heer Johande
Lamontangnie, luijtenandt te peerdt. doorgehaald
folio 259 verso. 23-02-1693: Joris van Tinnecom maakt een akkoord met Alegonda van Stockhorst, en Maria en
Emondus van de Sande, voor schepenen alhier op 14-12-1685, en verkoopt aan Jan Linders van Bracht, een
huijsken en hoff, gelegen op den Cortensteenwegh.
folio 261. 02-03-1693: Sr. Lucas de Haes, practisijn alhier, verkoopt aan Joost Marcelissen, wonende te
Stiphoudt een hoijbeemt gelegen in de Swappoel.
folio 262. 06-03-1693: Maria Frans mulders wed. van Willem Janssen geassiteert met Hendrick Becx, verkoopt
aan sr. Willem Jacobs vanden Broeck, oudt borgemeester van Helmondt en coopman, een plecken groes en lant
gelegen in de Hage.
folio 262 verso. 07-03-1693: Jacob en Dirck Wijers, wonende alhier maken haar sterk voor Meriken wed. van
Jan Jacob Wijders en Willem en Anneken Wijders en Gerrit Jan Frans Rijnders man van Geertruij Claes Jacobs
en Frans Hendricx zoon van Frensken Jacobs. En zich mede sterk maken voor Meriken wed. van Claes Jacobs.
Frensken Jacobs, wonende te Vlierden. Verkopen aan Jan Huijbers Verdonschot, wonende op Helmonder Houdt
2/3 part uit een huijs, schuer, hoff, land en weijde, groot 9 lop. gelegen op ’ t Houdt.
folio 263 verso. 09-03-1693: Sr. Hermanus Valckenhoff, coopman wonende te s Hertogenbossche als gewezen
man van juffr. Cataharina van Hoff zij eerste huijsvrouw. Uit een testament gemaakt voor notaris Jan Campen op
den 01-05-1691. Verkopen sr. Francis Roeffs, een huijs met een kleijn plaatsken op Mardt alhier .
folio 265. 09-03-1693: Sr. Francis Roeffs, coopman bekend schuldige te zijn aan Hermanus Valckenhoff een
somme van 800 gl.
folio 266. 21-03-1693: Alzoo Jan Janssen Verhees oudt president, wonende te Vlierden. Op den 13-06-1665
voor notaris mr. Peter Bunnen te betalen aan Jan Wouter Isbouts ook wonende te Vlierden.
folio 268. 21-03-1693: Jan Denis, wonende alhier verkoopt aan Hendrick Jacobs den Ketelaer een stuk land
gelegen in de Kelder.
folio 268 verso. 31-03-1693: Peter Matteussen, wonende te Stiphout verkoopt aan Willem Jan Rutten, ook daar
wonende. Een weijvelt groot 4 lop. gelegen op Eenselaer.
folio 269 verso. 31-03-1693: Hendrick Dircx, wonende op Brouwhuijs onder Vlierden en Tunisken Dircx
geassistreerd met Hendrick Josephs Verdeuseldonck, mede wonende aldaar. Verkopen aan Lambert Hendrick
Vlemmincx, wonende te Lierop, zijn kints gedeelte van zaliger zijn vader gekomen. Een half huijs, schuer, hoff,
landt en groes groot 10 lop. gelegen aan de Visbrugh.
folio 271. 06-04-1693: Lambert Cuijpers en Emondus vande Sande, wonende alhier. Verkopen aan Francis
Janssen wonende op Brouwhuijs onder Vlierden, een huijs, schuer, dries, hoff groot 7 lop. gelegen op
Brouwhuijs.
folio 273 verso. 24-04-1693: Goort Joosten Porters, wonende te Helmondt, bekend schuldig te zijn aan Jacob van
Oeckel zijn zwager. De somme van 300 gl.
folio 274. 01-05-1693: Hendrick Jan Martens vanden Bosch, wonende te Erp en Heijlken Huijbers ook
wonende aldaar. Verkoopt aan Willem Laurenssen vanden Bergh en Heijlken zijn huijsvrouw. Ten behoeven van
de vier kinderen verwekt bij Hendricxken Korst Wouter, met namen Lijsken, Wouter, Jan en Gerrit Willem
Laurensse een stuk teullants gelegen te Erp aan het Oude veldt.
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folio 275 verso. 05-05-1693: Willem Janssen Luijmans, wonende alhier, uit krach van Jan Janssen Luijmans zijn
vader gegeven op 08-4-1693 voor notaris Theodorus Aelberts. Verkoopt aan sr, Abraham Clercx coopman
wonende te Helmondt, een teuland gelegen in de Middelcamp.
folio 276 verso. De Raden van Brabandt en lande van Overmase zij hebben ontvangen Jan Jansse Luijmans,
wonende te Helmondt. Dat Jan Willems van Dinter en Catalijn Goorts egte lieden, bij testament aan zijn
huijsvrouw 2 zille lants tot Helmond.
folio 278 verso. 16-05-1693: Merij Jan Tonissen, wonende alhier en Janssen van Beeck, zich mede sterk
makende voor zijn zusters en broeders, verkopen aan Jan Linders van Lieshoudt, een hoff stedeken.
folio 279. 04-06-1693: Willem Janssen van Lierop, wonende te Stiphout verkoopt aan Hendrick Driessen van
Duijnhoven mede wonende aldaar, een stuk hoijlandt.
folio 280. 06-06-1693: Sijmon Dries Willems, wonende te Lierop bekend schuldig te zijn aan Hendrick Gerrits,
wonende te Mierlo de van somme 450 gl.
folio 280 verso. 25-06-1693: Peter Wouters Isbouwts, wonende te Vlierden heeft uit krachte van procuratie aan
hem gegeven door Catalijn Laurens de Louw, mede wonende aldaar. Gepasseert voor schepenen van Vlierden
24-07-1693. de goederen gelegen te Doerne, Helmondt, Lierop of elders gelegen.
folio 282. 29-07-1693: Antonij vander Bruggen, wonende te Gemert en Anneken wed. van Diers Dirck de
metser, wonende alhier. Verkopen sr. Francis Roeffs, een huijs en hoff groot 12 roeden gelegen op Bijnders
eijnde.
folio 282 verso. 22-08-1693: Voor schepenen van Helmond Anneken wed. van Hendrick Aerts van Hees,
wonende te Mierlo, staat haar togt recht af aan Hendick Hendricx Aerts haar zoon met haar anderen zoon Aert
Hendrick Aerts die den ouderdom van 25 jaren.
folio 284. 20-09-1693: Evert Mackiels inwoner alhier bekend schuldig te zijn sr. Michiel van Ekaer oudt
borgemeester van Helmondt. somme van 50 gl.
folio 284 verso. 12-10-1693: Jan Willems vanden Broeck, wonende te Mierlo, bekend schuldig te zijn aan
Hendrick Hendrick Sanders een somme van 50 gl.
folio 285. 14-10-1693: Sr. Francois Smits, wonende te Aerle, heeft verkocht aan mr. Hendrick Verbeeck
advocaat een stuk wijlandt gelegen te Aerle.
folio 286. 19-10-1693: Brusten Hendricx van Horck, wonende te Someren verkoopt aan Willem Jan Dircx mede
wonende aldaar stuk groes groot 2 lop.
folio 286 verso. 24-10-1693: Frans Peter, wonende te Dornen, bekend schldig te zijn aan Peter Wouter Isbouts
en Catalijn en Isbouwt Isbouwts zijn zuter en broeder een somme van 180 gl.
folio 287. 20-10-1693: Jan Bueters, wonende te 's Hertogenbosch, man van Maria Willemse, voor notaris
Willem Vos, 23-10-1693, verkopen aan Wouter Gerrits, weduwnaar van Florensken Willems, de helft van een
huijs en helft van twee hoffsteden, gelegen in de Haeghstraet. Op 09-09-1683 van Maria Willems aangekomen.
folio 288 verso. 29-10-1693: Cornelis Driessen, wonende te Liessel, bekend schuldig te zijn aan de kinderen en
erfgenamen van wijlen sr. Peter vander Broeck een somme van 200gl.
folio 289. 27-11-1693: Jan vanden Broeck, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan sr. Jocob Willems vanden
Broeck oudt raet en coopman te Helmondt, een somme van 100 gl.
folio 290. 03-12-1693: Sr. Johannes van Oldenzee, verkoopt aan sr. Johan Coolen coopman te s Hertogenbosch.
Een schuldbrief van 400 patacons ten lasten van Stevens Weerdt.
folio 291. 03-12-1693: Johan Coolen, wonende in ‘s Hertogenbosche, verkoopt aan Johannes van Oldenzee, een
huijs en aengelagh, opt Bijsterveldt, genaamd den Hurck, groot 5 lopen.
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folio 294. 08-01-1694: Frans Joosten wonende te Lierop heeft uit krachte van procuratie aan hem gegeven door
Jan Aert Hoobergen oudt borgemeester, wonende op Brouwhuijs zijn zwager, gepasseert te Brouwhuijs
21-11-1693 voor notaris Jachim Kets in presentie van Dirck Cornelis van Gogh. Dragen over een erfmangeling
aan Huijbert Aert Hurckmans, wonende op Brouwhuijs onder Vlierden, de helft van het Sleutjen gelegen onder
Vlierden, bestaande uit huijsinge, schuer, hoij en teullande, in gebruik door Huijbert Hurkmans.
folio 294 verso. 08-01-1694: Huijbert Aert Hurckmans, wonende op Brouwhuijs onder Vlierden heeft in
erfmangeling overgedragen aan Frans Joosten die optreed voor Jan Aert Hoobergen wonende op Brouwhuijs een
beemt genaamt de Voort gelegen onder Lierop.
folio 295 verso. 09-01-1694: Dilis Hendrick Gruijters en Peter Hendrick Dilis Gruijters, maken zich sterk voor
Jan, Gerrit, Willem en Teunisken Hendrick Dilis Gruijters haar broers en zuster, alle wonende te Beeck.
Verkopen aan Dirck Janssen van Osch, wonende te Boerdonck, een stuk landt groot 2 lop. 15 roeden gelegen
onder de Lieshoudtse Hijkampen.
folio 296. 20-01-1694: Antoni Peter Hendricx, wonende te Erp, verkoopt aan Willem Francen ten behoeven van
Lijsken, Wouter, Jan en Gerrit Wouter Willems Frencken alle broers en zuster, wonende te Erp een stuk
teullandt groot 1 ½ lop. gelegen aan de Kerckstraet.
folio 297. 27-01-1694: Hendrick Janssen van Dommelen, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan sr, Jacob
Willems vanden Broeck, de somme van 50 gl.
folio 297 verso. 29-01-1694: Peter Jan Huijbers, wonende te Erp, verkoopt aan Jan Dilissen ook wonende
aldaar. Een stuk landt en groes groot 1 ½ lop.
folio 298 verso. 29-01-1694: Jan Dilis Sluijters, wonende te Mierlo, als bij testament hem de meester schap
competerende gepasseert voor notaris Joachim Kets op 09-06-1685. Verkoopt aan Goort Janssen inde Parrick,
onze inwoner, het Groot huijs gelegen op den Corten Steenwegh alhier.
folio 299. 01-2-1694: Goort Janssen van Mierlo, wonende in Parrick verkoopt aan Dilis van Wil mulder,
wonende alhier het Groot huijs op Corten Steenwegh.
folio 299 verso. 02-02-1694: Sr. Jacob van der Kruijs, wonende te Asten, verkoopt aan sr. Lodewijck Roeffen
wonende te Nederwetten, een huijs, schuer, schop gelegen te Nederwetten.
folio 301. 13-02-1694: Onder conditie en voorwaarde heeft de heer en mr. Dirck Roeffs in pachtinge gegeven
aan Thomas zoon Ruth Matthijssen van Croij zijn hoeve gelegen onder Vlierden genaamd de Rutsche hoeve.
folio 303 verso. 23-02-1694: Peter Tomas Maes, wonende te Rixtel, verkoopt aan Tileman Antonis van Hersroij,
wonende te Lieshout. Een ackerland groot 36 roeden gelegen te Lieshout.
folio 304 verso. 23-02-1694: Tileman Antonis van Hetsroij wonende Lieshout. Heeft in erfmangeling
over gegeven aan Peter Tomas Maes, wonende Rixtel een hoijvelt te Lieshout gelegen.
folio 305. 24-02-1694: Gerrit Jan Becx, Dirck Antonis, Jan Antonis Clompers, mede voor Hendrickxen hun
zuster en schoonzuster, verkopen aan Jan Peters Ceunen, een huijs, agterhuijs en hoff groot 12 roeden, opt
Bijnders eijndt, EZ. vrouwe Poels, AZ. en EE. Brunnen tot Eijndhoven.
folio 327 verso. 27-11-1694: Evert van Haendel, verkoopt een huijs, wegens verpondingschulden aan juffr.
Petronella Roeffs, een huijs en hoff, groot 16 roeden, op het Binders eijndt, EZ. het Gasthuijs, AZ. erfgenamen
Lijnken Clumpers, EE. de Weert. Als last 10 st. aan de armen.
folio 339. 16-02-1695: Peter Mattheussen, wonende te Stiphout verkoopt aan Hendrick en Elisabeth de kinderen
van Dries Jan Driessen en Jenneken Peters van Beeck, wonende te Stiphout, een groes, hoeij en ackerlandt,
gelegen ontrent het Gasthuijs te Stiphout.
folio 339 verso. 21-02-1695: Geraert Aerts, wonende Erp bekend ontvangen te hebben van Anthoni Delisen, ook
wonende te Erp, een somme van 20 gl.
folio 340 verso. 26-02-1695: Godefridus van Budel, secretaris van dinck banck van Erp, verkoopt aan Thomes
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Jan Aert, wonende te Beeck op Donkers voort, een huijs, hof en aangelag, groot 5 lop, gelegen onder Beeck ter
plaatse voors.
folio 342 verso.26-02-1695: Thomes Jan Aerts, wonende te Beeck op Donckers Voort draagt over aan
Godefridus van Budel, een ackerlandts te Lieshout gelegen ter plaatse in de Lieshoutse campen.
folio 344. Hendrick Hendrick Goris, wonende te Lierop, verkoopt aan Corstiaen Claessen, wonende te Mierloo
Houdt. Een stuk ackerlants genaams de Hofstadt gelegen op het Hout.
folio 345 verso. 15-03-1695: Heijlken Raeijmakers, lest wed. van Johan Poirters, heeft uit krachte van testamen
van 17-02-1671. Verkoopt Madame Catharina van Waerde douvagere de heer de Lamontage een rent brief van
8 gl. Als Peter zoon van wijlen Thonis Goorts, wonende te Asten hadde verkocht aan Johan Drijsschoit ten
behoeven van heer Jan van Aerle scholaster tot St. Oedenrode.
folio 346. 15-03-1695: Anthoni van Cauwenbergh en Steven vander Laeck, tegenwoordige burgemeesters van
Helmondt. Bekennen schuldig te zijn aan mevrouwe Catharina van de Weerde wed. van heer Lamontanje, een
somme 1000 gl. doorgehaald.
folio 347 verso. 15-03-1695: Jan Goorts, wonende te Lieshout bekend schuldig te zijn aan Jacop Joorden
Donckers, wonende op Erpse Boerdonck, een somme 300 gl.
folio 349. 06-04-1695: Sr. Jodocus Justes Verbeeck, wonende te Aerle Ricxtel. Verkoopt aan sr. Godefridus
Verbeeck mede wonende te Aerle, een huijsken of erffenisse, gelegen te St. Oedenrode genaamd in de Haege,
tegenwoordig bewoond door Eijken wed. van Jan Thijssen, toekomende heer Godefridus van Groendonck,
wonende te Brussel.
folio 350. 09-04-1695: Compareerde voor mij Henric Heijmans als notaris, treedt op Godefridus van
Groenendonck .
folio 351 verso. 09-04-1695: Anthonis Janssen vande Graef, wonende te Swol, Geertruij Janssen vande Graef
wed. van Jan van Dinter en Thomes Wilbert Vissers. Hebben verkocht aan Anthoni Wilbert Vissers, een huijs,
hof en agterhuijs gelegen in de Kerckstraet
folio 352 verso. 10-04-1695: Wij Gijsbert van Deutecom en Joachim Kets schepenen van Helmondt, dat voor
hen zijn gekomen sr. Richart Deonisius treed op voor de stadt Bolswart in Frislant en Frederick Bronckhorst
deurwaarder die hebben vertoont een akte gepasseert voor de notaris Albert alhier 08-04-1695. Maken een deling
een rente van 10 gl. welke rente Aert Vereijt zoon van wijlen Hendricx Vereijt hadde verkocht aan Eduardus …
onderpanden gelegen te Rosmalen. In schepenbrief van den Bosche op 14-01-1651.
folio 356 verso. 10-04-1695: De heer Richard Dionisius vander Horst uit krachte van de gereformeerde
gemeente stadt Bolswaert in Frieslandt.
folio 358 verso. 1695: Volgt hier procuratie ende. Wij ondegeschreven hooghden van de gemeene armen ,
mitsgaders wij diaconen van de gereformeerde gemeente binnen Bolswaert in Frieslandt. maken bij desen
Richard Dionisius van der Horst, over de nagelaten boedel wijlen Domine Eduardus Pruneur in zijn leven
predicant te Gemert, en van Cornelia Pruneur.
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