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 4009, Helmond.
folio 1. 03-05-1695: Geraert Wilbers, wonende te Vlierden bekend schuldig te zijn aan Peter Wouter Isbouts en
Isbout en Catalijn zijn zuster en broer, ook wonende te Vlierden de somme van 600 gl.
folio 1 verso. 05-05-1695: Joerden Claessen verkoopt aan Jan Lamberts van Duppen een huijs en hoff gelegen in
de Heijstraet, EZ. Peter Olifiers van den Bergh, AZ. heer Art. Beijdijcx. Als last een ½ st. aan rentmeester, en 7
st. aan de H. Geest.
folio 2 verso. 16-05-1695: Wouter Becx, verkoopt aan Jenneke Becx, zijn zuster weduwe van Goort Joost
Poirters, een huijs, hoff en aengelagh, op het Bijstervelt, bewoond door Marten Thomas Brocx.
folio 3 verso. 11-05-1695: Bastiaen van Dueren, Jan de Bruijn, voor hen zelf en Jacob de Bruijn, Sijmen van
Boxmeer ende zijn huijsvrouw. Verkopen aan Geraert Janssen Becx, 3 lop landts op Bijstervelt.
folio 4 verso. 11-05-1695: Wij Geraert Janssen en Jan Peters, schepenen van Ravensteijn dat voor ons zijn
gekomen Bastiaen van Dueren met Meriken zijn huijsvrouw en Jacobus de Bruijn en Grietjen van Dueren zijn
huijsvrouw. En Sijmen van Boxmeer en Jenneken van Dueren zijn huijsvrouw, Jan de Bruijn en Margriet van
Duren zijn huijsvrouw. Allen erfgenamen van Steven van Dueren. Verkopen alle gronden en erven gelegen op
het Bijstervelt, aan Geraert Becx.
folio 6. 19-05-1695: Gertruij dochter van Aert Goorts, wonende op de Boerdonck onder Erp geassisteerd met
gecoren momboir Aert Willem, wonende te Beeck. Verkoopt aan Adriaen Peters, ook wonende aldaar een acker
teullant genaamd het halve Aude.
folio 7. 26-05-1695: Jan Dielisen, wonende te Erp man van Willemken Jan Dielisen zijn vrouwe vader zaliger en
Niklaes van den Heuvel, coster te Uden man van Elisabet vanden Abeele. Uit krachte van testament haar
aangekomen van haar eerste man Hendrick Jan Dielis zaliger. Verkoopt aan Jacop Joorden Donckers, wonende
te Erp een ackerland gelegen te Beeck inde Hoef.
folio 8 verso. 03-06-1695: Jan Goorts van Dijck, wonende te Lierop bekend schuldig te zijn aan Gielde Broeders
van St. Anthonis te Lierop de somme van 130 gl.
folio 9. 07-6-1695: Jan Dirck Claessen en Laurens Janssen, wonende te Boeckel in het land van Ravesteijn.
Verkopen aan Peter Hendrickx Swat, wonende te Erp, een ackerland gelegen op de Braeck te Erp.
folio 10. 10-06-1695: Wij Paulus Voet en Jachim Kets, schepenen te Helmond, dat voor hen is gekomen
Elsabeth Leijlen, wonende te Erp. En vertoond een akte gepasseerd voor notaris Willem Vos te s Bossche op
04-05-1695. Voor mij notaris een getuigen de heer Nicolaes Leijten, luijtenant van een companie peerden.
Verkoopt aan Willem Eijcken man van Elisabet Leijten, een stuk hoijland gelegen te Erp aande Wassaa.
folio 12. 21-06-1695: Hendrick Janssen van Dommelen, wonende alhier heeft verkocht aan Hendrik van
Stercxel. Een huijs, hof gelegen op de Wal.
folio 12 verso. 24-06-1695: Jan Cornelis Smits, hoevenaer op de Goote Bottel onder Doirne. Bekend schuldig te
zijn aan. doorgehaald.
folio 13 verso. 25-06-1695: Peter Geraets en Jan Aerts van Lieshout beide wonende te Gemert, verkopen aan
Willem Philipssen, wonende Erpse Boerdonck. Een stuk teul en heijlant, groot 4 lop. gelegen te Lieshout in de
Heijcamp.
folio 14. 25-06-1695: Jasper Sluijers, wonende alhier heeft verkocht aan juffr. Maria Beijdijckx wed. van sr.
Jilis van Wil een half plaetsken gelegen aan den Cortensteenwegh.
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folio 14 verso. 01-07-1695: Adrianus Wilhelmus Rijers, secretaris van Aerle Rixtel, Lieshout en Stiphout, heeft
uit krachte van procuratie aan hem gegeven door jonker Christoffel van Spoelbergen, luijtenant der stadt Loven
jael op 20-11-1694 voor den notaris Essincks. Verkoopt aan sr. Abraham Clecx, wonende alhier een erfbrief
van 25 gl.
folio 15 verso. 01-07-1695: Op den 20-11-1694 compareerde voor mij notaris te Loven, drie getuijgen
Christoffel van Spoelbergen luijtenant major der voors. stadt en heere van Lovenioul maken een accoord tussen
mevrouw de Rhoo in name van comparant en sr. Abraham le Clercx, uit een rente brief van 25 gl. In een
schepenen brief van Helmont op 27-03-1664.
folio 16 verso. 05-07-1695: Wij Jan de Rijck en Laurens van Gemert, schepenen van Helmont, dat voor ons zijn
gekomen Marten Sijmons van Boxtel. Heeft verkocht aan Jenneken van Tright zijn schoon zuster, een huijs, hof
en hoeijbeemtje daar achter gelegen.
folio 18. 09-07-1695: Jacop Michiel Cuijpers, voor hem zelve en tevens voor Jan Cuijpers, Joost Cuijpers, Goort
Anthoni Prinsen als man Maria dochter van Michiel Cuijpers. Mitsgaders Aert Hagemans als vader van zijn
onmondige kinderen, verwekt bij Mechel dochter van Michiel Cuijpers.Treed mede op voor Anthoni Cuijpers en
zijn broeder en zuster allen erfgenamen van Willem Cuijpers zaliger. Verkopen aan juffr. Maria Agnes Sijbers
wed. van mr. Adriaen van Stralen een vierde gedeelte uit tiende gedeelte uit 4 hoeven gelegen op Brouwhuijs
onder Bakel.
folio 19. 11-07-1695: Cornelis Dirckx en Dirck Denis, wonende te Rixtel treden mede op voor Jenneken Herms
en Merijken Hendickx. Verkopen aan Aert, Anthoni, Elisabeth Driesken Janssen zusters en broers wonende Erp
op de Boerdonck, een acker teullant groot 1 ½ lop.
folio 19 verso. 30-07-1695: Sr. Lambert Sommange, coopman te Verviers, verkoopt aan Daniel Smiths, Peter
Smiths swagers verkopen het recht op een nedergevallen huijs en erf, gelegen aan .. poorte alhier.
folio 20 verso. 13-07-1695: Sr. Lambert Sommange, coopman te Verviers, verkoopt aan Helena van Boxtel de
wed. van Peter Wagemans, inwonersse alhier. Een huijs en hof gelegen in de Kerckstraet alhier.
folio 21. 18-07-1695: Evert van Haendel, borgemeester, verkoopt in het openbaar wegens verpondingschulden
aan Fredrick Bronckhorst, een geabbondenneert huijs, stal, schuer met het land, op het Bijsterveld, gekomen van
erfgenamen van Jan Joost Everts, EZ. Goort Joost Poirters, AZ. juffr. van der Meulen.
folio 22. 21-7-1695: Evert van Haendel, cum suo, borgemeester, verkoopt in het openbaar wegens verponding
schulden. Verkoopt aan Abraham Clecx als eerste slager een stuk ackerlant gelegen op het Hoogeijnde alhier.
folio 23. 22-08-1695: Jacobus van Liemt, wonende alhier, verkoopt aan Jenneke Jan Becx, wonende te Boxtel
een los rente van 30 gl.
folio 23 verso. 06-09-1695: Gort Roeffs als gemachtigde van Adriaen Jacops, mitsgaders Aeltje en Willemijntie
Jacops zijn zusters, als erfgenamen Hendrick Jacops haar broeder. Voor notaris Cornelis Baert in de stadt
Haerlem den 21-06-1695. Verkopen aan Heijltje Dirck Raijmaeckers, de wed. van Jan Poorters, een vierde part
uit beemt gelegen te Vlierden.
folio 24. Op 21-06-1695 compareerde voor mij notaris Cornelis Baert, te Haerlem voor de genoemde Adriaen
Jacops, als voor de helfte van een beemt te Vlierden. De voornoemde Adriaen Jacops, Aeltje Jacops,
Willemijntie Jacops zijn zusters, als erfgenamen Hendrick Jacops als mede eigenaar van de andere helft bij akte
van uitkoop bij Jasper Adriaens vander Putten wegens haar comparante vader en moeder op 12-01-1671 voor
schepenen te Helmont.
folio 24 verso. 21-09-1695; Jacomina Jan Peters, wonende te Erp, verkoopt aan Willemke Ariaens ook wonende
te Erp een sesde part in een heijvelt gelegen te Erp.
folio 25. 20-09-1695: Wij Laurens van Gemert en Arnoldus Oldezee schepenen te Helmont, dat voor zijn
gekomen Jan zoon en Maria dochter van Lambert Linderts en Anna haar moeder zaliger alhier te Helmont
wonende. Verder juffr. Angela Wissemans de wed. van wijlen sr. … te Antwerpen wonende. Compareerde voor
den notaris Albers de eerbare Anna wed. van sr. Lambert Lenders. Bekennen schuldig te zijn aan Angela
Wissemant te Antwerpen wonende een somme 186 gl.
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folio 26 verso. 28-09-1695: Alzo compareerde voor de notaris Theodorus Albers alhier, Jan zoon en Maria
dochter van Lambert Leenders te Helmont wonende. Bekend schuldig te zijn aan Anthonij Wilborts Vissers ook
wonende te Helmont, een somme van 20 gl.
folio 27. 28-09-1695: Compareerde voor schepenen juffr. Margareta van Geffen wed. van sr. Arnout van Hoof,
verkoopt aan sr. Sigibertus van Weijt wonende te Eijdhoven enigen zoon van juffr. Josina van Geffen zaliger de
helft haar kindts gedeelte en aan kinderen en kindts kinderen van Elisabet van Geffen. De nalaten schap van
zaliger Joseph van Geffen in zijn leven scholtis van Helmont, Aerle Ricxtel ect. en de juffr. Mechelt Bacx Fabri
van Gemert haar comparants vader en moeder, de voors. ouders aangekomen 300 gl. gekomen van joncker
Justus Baex, Fabrisius van Gemert haar moederlijke oom.
folio 27 verso. 30-09-1695: Thomes Ariaens, wonende te Stiphout en Sijken Janssen, wonende te Helmont.
Verkopen aan Cornelis Rijnders, wonende te Stiphout op het Cleijn Eijnd, een stuk groeslandt gelegen te
Stiphout.
folio 28. 15-10-1695: Jan Lamberts, treed ook voor zijn zuster Maria Lamberts, beide wonende Helmont.
Bekennen schuldig te zijn aan sr. Niklaes Merlijn tot Venroij, wonende de somme van 70 gl.
folio 28 verso. 18-10-1695: Wilhelmus Bonckenburgh als momboir van de onmondige kinderen van Niklaes
Bellen wonende te Haerlem, verwekt bij Maria Janssen van Vees. Johan Dirck Sluijers als momboir van Johan
en Aert Thomasse verwekt bij Maijken Janssen van Vees. Voor een vijfde part van half huijs, mitgaders
Cathalijn Thielens geassisteerd met Matthijs vander Laeck. Verkopen aan Cornelis Clomp, een huijsinge,
stallinge en hof gelegen te Helmont in de Nieuwe straet, eertijts toebehoort hebbende aan Wolfert zoon van
Goort Froucken. Voor schepenen te s Hertogenboch op 15-01-1669.
folio 29. 22-10-1695: Compareerde voor schepenen te Helmont sr. Goodert Wet, coopman wonende te Helmont,
treed op voor Aert Hermans in de wandeling genoemd Aert de Wapper tot Venroij.
folio 29 verso. 31-10-1695: Anneke Hendrickx, meerderjarige dochter, wonende te Gemert. Verkoopt aan haar
broeder Jan Hendricx een stukje landt genaamd het Streepken gelegen te Lieshout.
folio 30. 11-11-1695: Jenneke Goort Joosten, verkoopt aan Jacop Janssen van Oeckel een derde part in een half
huijs, staande binnen dezer stede.
folio 30 verso. 11-11-1695: Anthoni Janssen Conincker, wonende alhier, verkoopt aan Frensken Joosten wed.
van Joost Drissen van Lieshout. Een acker landts gelegen te Lierop te Haersel.
folio 31. 12-11-1695: Jan Hermens en Ariaens wonende te Bakel, bekennen schuldig te zijn aan jufr. Maria
Agnes Sijbers wed. van Adriaen van Strale, wonende te Bosch. een somme van 200 gl.
folio 32. 03-12-1695: Jan Willems, wonende te Erp op de Boerdonck. Verkoopt aan Leendert Janssen ook
wonende aldaar. Een stuk ackerlant gelegen op Boerdonck.
folio 32 verso. 17-12-1695: Paulus de Lauw, wonende te Deursen, verkoopt aan Silvester vander Heijde,
wonende te Helmont. Een huijs en erve gelegen in de Veestraet.
folio 33. 19-12-1695: Wij Johan de Rijck en Arnoldus Oldenzee, schepenen te Helmont, dat voor hen is
gekomen heer Aelbert Joseph graven van Arbergh, vallengien des heijlighe rijckx heere van Helmont. Bekenen
borg te stellen van een legaat aan de hoogh edele vrouwe van den heere Grave van Freijslant gekomen van
wijlen de edele heere baron van Amelroij.
folio 34. 19-12-1695: Sr. Siberus van Wijt, de prcureur Ambrosius vander Lee als last hebbende van Adamvan
Alphen. Treed voor Cathaina van Hoof zijn moeder, voor schepenen van Gemert op 10-12-1695. Gertrudis van
Hoof de wed. van mr. Aebert Kets haar zoon. hun mede sterk makende voor Henricus vanden Bogart zijn
zwager, Peter Franssen van Deursen nomine uxoris, en Jan Thomas vanden Eijnde nomine uxorus en voor
Elisabert vanden Bogart. Allen erfgenamen van juffr. Maria van Geffen, verkopen aan den heere Grave van
Arbegh heer van Helmont. Een huijs en hof gelegen in Helmont in de Veestraet.
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folio 35. 31-12-1695: Jan Cornelis Tielemans, wonende te Erp, verkoopt aan Willem Eijcken mede wonende
aldaar een huijs metten hof gelegen te Erp, groot 2 lop.
folio 35 verso. 31-12-1695: Gerit Cornelis Tielemans, wonende te Gemert heeft verkocht aan Jan Cornelis
Tielemans, wonende te Erp. Een huijs, schuer, schop en boomgart. als last chijns boek van Helmont 7 ort.
folio 36 verso. 06-01-1696: Jonker George Ormi de Marqueli en juffr. Maria Elisabeth vanden Grootenacker.
Bekennen schuldig te zijn aan Margareta Wedersturt, de wed. van Cornelis van Ginhoven, een somme van 100
gl. doorgehaald.
folio 37 02-02-1696: Dirck Frans Bakermans, wonende te Doirne, verkoopt aan Hendrick Jacop Josephs een
beemt gelegen te Lierop ter plaatse genaamd op Hout.
folio 37 verso. 29-02-1696: Jan Jacops van Cauwenbergh, verkoopt aan Hendrick van Riel. Een zille land
gelegen op het Hoogeijnde.
folio 38. 14-04-1696: Fredrick Bronckhorst, deurwaarder , treed op voor Evert Andriessen van Haendel cum suis
borgemeester en collecteur der verpondingen van Helmont. Verkopen aan Jan Leenders van Braght een zille
groes gelegen op de Corten steenwegh.
folio 39. 19-04-1696: Jan Hendricx den ouden, wonende te Gemert, verkoopt aan Jan Martens vanden Bosch een
stukske lant hoijlant gelegen te Erp.
folio 39 verso. 24-04-1696: Fredrick Bronckhorst, deurwaarder , treed op voor Evert Andriessen van Haendel
cum suis, borgemeester en collecteur der verpondingen van Helmont. Verkoopt aan Cathalijn Hendrick
Raeijmakers, een huijs met een hof daar achter gelegen, het huijs gelegen Bijnderstraet.
folio 40 verso. 07-07-1696: Willem zoon Joachim Oldenzee en de heer Hendrick Oologh, luijtenant ten dienste
van zijn majestijt van Hispanni. Als man van juffr. Christina zijn huijsvrouw dochter van Joachim Oldenzee.
Verkopen aan Anna wed. Andries Verhees een huijs en erve gelegen in Helmont in de Veestraete genaampt het
Leeuwken.
folio 41 verso. 07-07-1696: Compareerde voor schepenen te Helmont sr. Dirck Johan en Arnoldus Oldenzee,
broers zoonen van Jochim Oldenzee. Een geschil over een chijns op het huijs genaamd het Zeeuwken, gelegen in
de Veestraet.
folio 42. 14-07-1696: Martinus Raessen, man van Alegonda zijn huijsvrouw, verkoopt 1200 gl. in een
schultbrief, voor schepenen te Helmont op 11-03-1669.
folio 42 verso. 18-07-1696: Sr. Johan Coolen heeft verkocht aan Jan Ariaens van Helmont, een huijs en hof
gelegen opt Hoogheijnde.
folio 43 verso. 20-07-1696: Matthijs zoon Huijbert Matthijssen, wonende te Aerle Ricxtel. Verder Cornelis,
Peter, Faes en Willem Huijberts broers en de Goort Willems Moersel henne zwager. Aan hem voor schepenen
van Aerle Rixtel op 17-07-1696. Verkopen aan sr. Willem Wagemans, wonende te Aerle 450 gl.
folio 44. 20-07-1696: Compareerde voor schepenen van Helmondt, Jan zoon Michiel Hendricx van Geldrop,
man van Maijken zijn huijsvrouw dochter van Abraham Beuijssens verklaart dat hij 14 voor pinsteren siek zijnde
is logeren te huijsen van Dirck Adams van Everdonck
folio 45. 02-08-1696: Goort Becx, en stuck ackerlant, gelegen op Molen Toorn.
folio 46. 04-08-1696: De heer Adrianus Wilhelmus Rijers, secretaris van Aerle Rixtel, Lieshout en Stiphout,
treed op voor Geerlof Suijkers. Voor notaris Hendrick de Lepo te s Hertogenbosch op 26-04-1696, verkopen aan
Frans Janssen van Geldrop een stuk groes als landt gelegen op het Bijndereijndt alhier.
folio 46 verso. 04-08-1696: Den voorn. Adrianus Wilhelmus Rijers, verkoopt aan mr. Cornelis van Deuren, een
perceel ackerlants gelegen op Vossenberg.
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folio 47. 04-08-1696: Den voorn. Adrianus Wilhelmus Rijers, verkoopt aan sr. Wijnant vander Putten, een
perceel ackerlants gelegen in de Ameijdestraet.
folio 47 verso. 04-08-1696: Den voorn. Adrianus Wilhelmus Rijers, verkoopt aan sr. Wijnant vander Putten
landts gelegen in de Ameijde straet.
folio 48. 04-08-1696: Den voorn. Adrianus Wilhelmus Rijers, verkoopt aan Bertram van Luijtelaer, een perceel
landts in de Ameijde straet gelegen.
folio 48 verso. Volght de voormelde procuratie ende is van woorden tot woorden luijden als volght.
Compareerde voor mij Hendrik de Lepo. volgt een beschrijving van den voors. percelen.
folio 50. 04-08-1696: Mr Cornelis van Deuren, churigijn heeft verkocht aan heer Johan de Rijck. Een perceel
ackerlandts gelegen op Vossenbergh.
folio 50 verso. 08-08-1696: Joost Jan Vaessen, bekend schuldig te zijn aan de wed. van Thomas Snep, wonende
te Haerlem, een somme van 205 carolus gl.
folio 51 verso. 08-08-1696: De heer Adrianus Wilhelmus Rijers, secretaris van Aerle Rixtel, Lieshout en
Stiphout, treed op voor Geerlof Suijkers. Verkopen aan Goort Janssen van Mierloo een perceeltje landt gelegen
te Helmont inde Bijnderstraet.
folio 52 verso 10-08-1696: Heijltie Dirck Raeijmakers de wed. van Joan Poirters verkoopt aan Aert zoon Aert
Slaats, een perceel beempts gelegen te Vlierden.
folio 53. 24-08-1696: Frederick Bronckhorst, deurwaarder, treed op voor Evert van Haendel cum sius, mitsgader
Anthoni Peters Cauwenbergh cum suis als borgemeester en collecteur der verpondingen voor de jaren bamis
1692 en bamis 1694. Verkopen aan heer Hendrick Canters, medicine docter een huijs, achter huijs met hof daar
achter gelegen in de Veestraet ontrent de Merckt, tegenwoordig bewoond door heer Ommeren.
folio 54. 24-08-1696: De voorn. Frederick Bronckhorst, deurwaarder koopt aan Hendrick Canters, een hof
gelegen achter de de Ameijde poort.
folio 54 verso. 03-09-1696: Peter Dirckx van Aerle, verkoopt aan Hendrick Herincx, een acker landts groot 12
lop. 17 roeden.
folio 55. 26-09-1696: Anthonij Jansen van Osch, verkoopt aan zijn broeder 1/6 part van een huijs en hoff, op
Michiel Alberts, Bijnders eijndt, EZ. weduwe Michiel Alberts, AZ. Cathalijn Hendrick Raijmackers. Als last een
cijns 1 st.
folio 56. 27-09-1696: De heer Petrus Erasmus vander Bercken, treed op voor H. Ed. Heere Aelbert heere van
Helmont, voor schepenen van Helmont 20-08-1696. Verkoopt aan Dielis Palm Smiths, een huijs en hof gelegen
op de Cortensteenwegh alhier
folio 57. 27-09-1696: De heer Petrus Erasmus vander Bercken, verkoopt aan Johan de Rijck. Een zille teullant
gelegen in de Ameijde straet.
folio 57 verso. 08-10-1696: Anneken Michielssen, treed mede op voor haar zuster Heijlken, mitsgader Cornelis
Martes Haesbroeck man van Marijtje Michielssen, wonende te Heemstede. Gepasseerd van notaris Adriaen van
Sellinckhuijse in dato 10-08-1696. Verkopen aan Cornelis Rijnders, wonende te Stiphout een huijs en aangelag
gelegen te Stiphout, groot 3 lop. EZ. wed. van Joost Hendricx AZ. Claes Tunis.
folio 59. 10-10-1692: Lambert Janssen van Duppen man van Catalijn Marten Bisschoppen, verkoopt aan Maria
Aert Gobel, een half zille teullandt gelegen in de Haege.
folio 60. 17-10-1696: Johannes Janssen van Lieshout wonende in lande van Ravensteijn. Verkoopt aan Gerrit
Becx een ackerlandt gelegen te Helmont ter plaatse genaamd het Bijstervelt aan de Groene padt.
folio 60 verso. 23-10-1696: Jasper Janssen van Dulcken, verkoopt aan Jan Slootmakers een huijs en hof gelegen
te Helmont in de Bijnderstraet.
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folio 61. 23-10-1696: Compareerde voor schepenen van Helmont, Peter Swinckels out borgemeester van
Helmont. Het huijsen hof welke Jasper Janssen van Dulcke aan Jan Slootenmaker, heeft eeuwig gevest.
folio 61 verso. 24-10-1696: Heijlken Hendricx als erfgenaam van Cathalijn wed. van Anthonis Jacops, wonende
te Vechel. Verkoopt aan Jan Gerits vanden Elssen, wonende te Gemert een dertigste part van een hoijbeemd
gelegen te Vechel.
folio 62. 26-10-1696: Joan Oldesee tegenwoordige keckmr. van Helmont, heeft in erfmangelinge overgedragen
aan Abraham Clecx.
folio 62 verso. 26-10-1696: Abraham Clercx out borgemeester van Helmont, treed op voor Dirck Baijens man
van Maria dochter van Joachim van Cauwenbergh, verwekt bij Ceilia van Lommel, wonende Megen. Ida dochter
van als voor alhier te Helmont. Ende Goort van Cauwenbergh te Gemert wonende, gepasseert voor notaris
Theodorus Alberts, den 16 deser naar dat alvorens de voors.Cicilia van Lommel het togt recht afgedaan.
folio 63 verso. 03-11-1696: Jan Hendricx de Cuijper man van Catalijn zijn huijsvrouw. Verkoopt aan Jan
Willems Verhees, wonende te Lierop, een groeslant groot 1 zille gelegen te Lierop.
folio 64 verso. 07-11-1696: Wij Abraham Schuffhill en Hendrick Ginhoven schepenen van Helmont. Hij
genootzaakt te zijn tegen Adriaen Molegraeff gewesen pachter van dranken van Helmont.
folio 65. 07-11-1696: Wij Abraham Schufhil en Hendrick Ginhoven schepenen van Helmont.
folio 66. 26-11-1696: De heer Adrianus Wilhelmus Rijers, secretaris van Aerle Rixtel, Lieshout en Stiphout.
treed op voor Geerlof Suijkers. Verkoopt aan Daniel Smith een weijlant gelegen ontrent de Watermolen.
folio 67. 26-11-1696: De heer Adrianus Wilhelmus Rijers, verkoopt aan Daniel Smiths een perceel groes
gelegen op het Bijnders eijndt.
folio 68. 28-11-1696: Heer Joannes de Haen, medicine doctor te Eijndhoven heeft uit krachte van testament van
Maria dochter van Peter Anthonis Gulden. Verkocht aan Jan Thunis van Vijfeijken een clampken landt gelegen
op het Hoogheijnde.
folio 68 verso. 08-12-1696: Jan Lambers van Duppen, verkoopt aan Peter Janssen van Osch, ⅓ part van een half
huijs, de anderen helft behoort Hans Slimmens, op het Bijnders eijndt, EZ. Cathalijn Raeijmakers, AZ. weduwe
Michiel Everts. Als last aan H. Geest 3 duiten.
folio 69. 28-11-1696: De heer Joannes de Haen, medicine doctor, te Eijndhoven treed op voor Maria dochter van
Peter Anthoni Gulden. Verkopen aan Jan Thunis van Vijeijcken, van een stukske lant en het Hoogeijnde gelegen.
folio 69 verso. 12-12-1696: Helena Raijmeckers de wed. van Jan Poorters, uit krachte van testament zamen
gemaakt voor notaris Witvelt opgemaakt te Helmond op 17-02-1671. Bekend schuldig te zijn aan mevrouwe
Catharina vander Weerden wed. van heer capiteijn la Montauie een somme van 300 gouden carolus gl.
folio 71. 14-01697: Marcellis en Marten gebroeder zonen van Luijcas Martens van Brussel verwekt bij Elisabeth
dochter van Marten Steven. Hebben verkocht aan Jan en Huijbert broers zonen van Peeter van Brussel mitsgader
Hendrick Jan Sanders verwekt bij Cristina Peeters van Brussel. Een stuk groes en ackerlant genaamd Legen
acker te Helmont gelegen.
folio 72. 25-01-1697: 30-01-1697: Dirck Franssen Verasdonk, wonende Mierlo en de Peeter zijnen zoon. Maken
zich mede sterk voor Hendrick, Anneken en Fransken zijne zoon en dochter. Bekend schuldig te zijn aan Gerrit
ende Jan broers de zonen van Hendrick Gerrit Sijmons, de somme 150 carolus gl.
folio 73. 30-01-1697: Jan Adriaen Segers, treed mede op voor Joseph en Hendrina zijn broer en zuster en mede
voor Frans Anthonissen man van Anneken zijn huijsvrouwe mitgaders voor Goijart Wouters man van Maria zijn
huijsvrouwe. Zusters en dochteren van Adriaen Zegers, verkoopt aan Dirck Francen Verasdonck. Een huijs te
Mierlo ter plaatse genaamd Stippe Collick.
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folio 75 verso. 15-02-1697: Leonart zoon Jan Peters van Eijnthoven, soldaat onder het regement van heere
collonel Willekens ten Deursen. Uit een derde part van 2000 carolus gl.
folio 77 verso. 20-02-1697: Fredrick Bouchorst, deurwaarder, treed op voor Evert van Haendel cum suis en
Hendrick Herincx cum suis als borgemeesters en collecteurs der verpondingen van bamis 1692 en bamis 1693.
Verkopen aan Goort Janssen van Mierlo een wel gelegen huijsinge, hoff gelegen in der Bijnderstraet, als last een
2 stuiver in boek van heer Helmont.
folio 80 verso. 14-03-1697: Anthonij Huijbert Smits, wonende te Vlierden verkoopt aan Jacob Herman Marcellis
een weijvelt gelegen te Dorne.
folio 81 verso. 04-04-1697: Jan Raeijmakers man van Catalijn Philips Roeffs, bekend schuldig te zijn aan sr.
Bernaert vander Lugt, coopman wonende te Haerlem een somme van 200 gl.
folio 82 verso. 13-04-1697: Geraert Peter Hendrick Rutten, wonende te Erp, verkoopt aan Jan Thunis Martens,
wonende te Erp. Een teullant te Erp gelegen.
folio 83. 16-04-1697: Wij Paulus Voet en Gijsbert van Deutecom schepenen te Helmont, dat voor hen zijn
gekomen Jan en Huijbert zonen van Peter van Brussel. Mistgaders Jan Dircx Coenen en Hendrick Hendrick
Sanders als momboiren van het onmondig kindt van Jan Hendrick Sanders, genaamd Hendrick verwekt bij
Christina Peters van Brussel. Allen erfgenamen van Peter van Brussel en Maijken Huijbert maken een deling. 1 e
lot krijgt Jan zoon Peter Marcelissen van Brussel een huijsen hof gestaan en gelegen op de plaats alhier daar
Huijbert van Brussel is wonende. 2 e lot krijgt Huijbert Peter Marcelis van Brussel een huijs en hof gelegen in de
Veestraet, daar tegenwoordig Jan Peters van Brussel in woont. Het 3 e lot krijgt Hendrick Jan Hendrick Sanders
een huijs, schuer en aangelag gelegen op op Hout te Mierlo, tegenwoordig bewoond Jenneken Kieboom.
folio 86 verso. 24-04-1697: Gerritje dochter van Huijbert Ariens, verkoopt aan Jan Gerits vanden Elsen,
wonende te Erp ten behoeven van zijn 2 naer kinderen verwekt bij Maria Huijbers Ariens. Een perceel hoijvelt
gelegen te Erp in het Goor
folio 87. 28-04-1697: Compareerde voor schepenen te Helmont Thomes zoon van Ruth Matthijs van Croij en
Maria Driessen van de Cruijsschot zijn huijsvrouw. Bekennen schuldig te zijn aan juffr. Margo Becx, wonende s
Hertogenbosse een somme 200 gl.
folio 88. 03-05-1697: Anthonis Goorts vanden Eckelcamp, wonende te Asten ter plaatse genaamt op Heusden,
verkopen aan Peter Dirckx van Otterdijck, wonende te Someren. Een groes landt gelegen ter plaatse genaamd
aant Slieven te Someren.
folio 88 verso. 03-05-1697: Anthonis Goorts vanden Eckelcamp, wonende te Asten ter plaatse genaamd op
Heusden, verkoopt aan Peter Janssen Smits, wonende te Someren een groeslandt gelegen ter plaatse genaamd op
het Eijndt tot Someren.
folio 89 verso. 20-05-1697: Hogaert Hendrickx Verbeeck, verkoopt aan Gerrit Hendrick Peters Rutten, wonende
te Erp een groes gelegen te Erp op de Beecken.
folio 90 verso. 06-07-1697: Dirck Tielens Houts, wonende te Aerle verkoopt aan de wed. van Peter Willem
Schepers, wonende te Erp op Boerdonck een teullandt gelegen inde Lis Houtse Heijkampen.
folio 91. 08-07-1697: Juffr. Maria Agnes Sijbers wed. van heer en mr. Adriaen van Stralen, verkoopt aan Jan
Sanders, wonende te Helmont een obigatie van 450 gl. en 5 st.
folio 91 verso. 10-07-1697: Jan Thunis van Vijfeijcken, wonende alhier heeft verkocht aan Joris Peters van
Houts te Erp op Boerdonck. Een perceel teullandt gelegen op Boerdonck.
folio 92 verso. 18-07-1697: Denis Joosten wonende op de Beeckse Donck, verkoopt aan Jan Willem Schepers
een derde part in de goederen.
folio 93. 20-08-1697: Also Laurens van Gemert in zijn leven schepenen te Helmont op den 25-09-1688 heeft ten
behoeven van Joost de Bercker. Een schepen schultbrief van 380 gl.
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folio 97. 18-09-1697: Govert van Doirne, wonende te Vlierden, verkoopt aan Reijnder Meulendijcx, mede
wonende aldaar een huijs, hof en aangelag gelegen te Vlierden genaamd Bergelen.
folio 97 verso. 19-09-1697: De heer en mr. Andreas van Trier, advocaat, treed op voor jufr. Helena Boxmeer
wed. van heer Pieter van Trier in zijn leven advocaat te s Hertogenbosch. Dat de voors. Helena van Boxmeer,
verkoopt aan Goort zoon van Gerrit Becx een rente van 8 gl. 5 st.
folio 99. 19-09-1697: De erfgenamen van Peter Janssen van Eijndhoven, gepasseerd voor notaris Johannes
Backer, verkoopt aan Steven Martens vande Laeck, coopman te Helmont een schuldbrief van 505 gl.
folio 99 verso. 19-09-1697: De voors. procuratie luijdende als volgt. zie hier voor.
folio 100 verso. 07-12-1697: Jan Willems de Wit, treed mede op voor Peter zijn broeder. Verkoopt aan Wilbert
Hendricx van Schipstal een huijs, schuer, hof en landt, gelegen te Bakel ter plaatse genaamd de Straet.
folio 102. 10-01-1698: Hendrick Peters van Stercxsel, wonende te Helmont, verkoopt aan heer Lowies de
Caesteecker, drossart van Dorne. doorgehaald.
folio 108 verso. 14-01-1698: Sr. Gijsbert van Geffen, man van juffr. Margareta Wans zij huijsvrouw ende sr.
dominicus van Brussel alias van Nunen als man van juffr. Catharina Wants. Verkopen aan Jan Peters van
Brussel, wonende alhier een huijs, stal en hof gelegen in deVeestraet.
folio 104 verso. 20-01-1698: Geraert Willem Swilden, wonende te Heusden in land van Luijck. Verkoopt aan
Aelbert vanden Burghgraeff, wonende te Helmont een huijs en hof gelegen binnen dese stadt in de Veestraet.
folio 105 verso. 0-1-03-1698: Gerit Ariaens man van Jacomina zijn huijsvrouw dochter van Jan Martens, treedt
mede op Jan Jan Martens zijn zwager. Verkopen aan Teunis Martens vanden Bosch een achtste part in een
hoijvelts genaamd Stegenborgh, gelegen te Erp.
folio 106 verso. 01-03-1698: Evert, Peeter, Jan, Catalijn en Jenneken, broers en zusters kinderen van wijlen
Michiel Everts, verwekt bij Maria Peeter Wagemans. Mitsgaders Jan Tijssen en Dirck Wagemans wettige
momboirs van de vijf onmondige kinderen van wijlenTeunis Tijssen verwekt bij Maijken dochter van Michiel
Everst voorn. de erfgenamen van Michiel Everts en Maria Wagemans. Maken een testament, 1 e lot krijgt
Jenneken Michiels een huijs, stal en hof gelegen binnen Helmont ter plaatse genaamd op het Bijnders eijndt. 2 e
lot gaat naar den voors. Evert een huijsen hof gelegen op het Bijnders eijndt. 3 e lot gaat naar Peeter Michiel, een
perceel lant als weijde gelegen in het Hemelrijck. 4 e lot krijgt Cathalijn Michielsen een perceel groes en
teullandt gelegen in het Hemelrijck. 5 e lot krijgt Jan Michiels een perceel teullant als groes gelegen in het Sant
stratie in het Hemelrijck. 6 e lot gaat naar vijf onmondige kinderen Tenis Tijssen een perceel teullant gelegen in
het Hemelrijck.
folio 110 verso. 08-03-1698: Ruth Peeters, wonende alhier verkoopt aan Jan Francen wonende op Croij 2
hoijbeemde gelegen te Helmont.
folio 111 verso. 08-03-1698: Peeter Teunissen, wonende op Grootel onder Baeckel, verkoopt aan sr. Willem
Eijcken wonende te Erp een derde part van een hoijlant gelegen te Erp genaamd de Vonder beempt.
folio 113. 10-03-1698: Wouter Gerrit Becx, verkoopt aan sr. Abraham Clercx coopman alhier. Een perceel
hoijlant gelegen in de Hilbeemden.
folio 114. 22-03-1698: Laurens Jan Laurenssen, wonende te Boeckel bij Gemert verkoopt aan Claes Gerrits,
wonende te Gemert, een achste part in een hoijlant gelegen te Erp.
folio 115. 22-03-1698: Claes Gerrits, wonende te Gemert verkoopt aan Laurens Jan Laurensen, wonende te
Boeckel bij Gemert. een perceel ackerlandt genaamd Jan Beckers kamp gelegen op de Erpse Aa.
folio 116. 22-03-1698: Compareerde voor schepenen Bernardus van Luijtelaer, wonende alhier heeft uit krachte
van een obligatie gepasseeert notaris Joachim Kets. Binnen Bakel ten behoeven van Anthonij Peters vande Goor
ten lasten van Jan Hermen Manders.
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folio 118. 01-04-1698: Jan, Laurens, Emken en Hendrisken broers en zusters de kinderen van Corstiaen Janssen
van Baeckel verkopen aan Cornelis Willem Clomper een huijs en hoff opt Hoogheijndt, EZ. Frans van Ruth, AZ.
erf. Jan Willems van Dinter. Als last een cijns.

folio 119. 12-04-1698: Jan Janssen van Gerwen, wonende te Gemert verkoopt aan Jan Jan Dircx een hoijvelts
gelegen inde Hongerdonckse beemden te Erp.
folio 119 verso. 29-04-1698: Jan zoon Jan Hagemans, treed mede op voor Hendrick zijn broer, Matthijs Janssen
vande Cruijs man van Willemken Hagemans, Nicolaes Meulendijcx man van van Anneken Hagemans. Kinderen
van wijlen Jan Hagemans voors. Jan Hagemans en Dirck Jan Leenen als momboir van onmondige kinderen
Thonis Janssen Leenen verwekt bij Maria dochter van Jan Hagemans. Verkopen aan Peter Hurckmans ten
behoeven van Joan de Rijck, een perceel erve landt en clavervelt gelegen op het Bijstervelt genaamd den
Dapperen.
folio 121. 29-04-1698: Allen de voors. verkopen aan sr. Arnoldus Oldenzee een perceel hoijbeemts.
folio 121 verso. 29-04-1698: Allen de voors. verkopen aan Reijnnier Matthijs Coolen en Thomas Goorts een
hoijbeemt gelegen te Lierop op de buijten beemden, genaamd den Bockhorst.
folio 122. 30-04-1698: Andries Geerlinghs van Haendel, verkoopt aan Jan Adriaens van Helmondt. Een perceel
teulandt gelegen te Helmondt in het Wijngaert straetje.
folio 123. 15-05-1698: Frans Jan Franssen Verrijt, bekend schuldig te zijn aan Peeter, Isbout en Catalijn broers
en zuster kinderen van Wouter Hendrick Isbouts. Een somme 240 gl.
folio 124. 03-05-1698: Jan Antonis van Vijffeijcken verkoopt aan Dirck Janssen van Osch, wonende op de Erpse
Boerdonck. Een perceel hoijlant gelegen te Erp op de Boerdonck.
folio 125. 20-05-1698: Peeter Olifiersvanden Bergh, wonende alhier, verkoopt aan sr. Alexander van Wancum
de rentmeester van Cornelis Gans ten behoeven een huijs en hoff gelegen te Helmondt aan de koren Merckt.
folio 126 verso. 22-05-1698: Also Matthijs de Greeff, hadde ingehuurt het Appostelhuijs met de landerijen en
weijlanden gelegen te Mierlo voor de tijt van 8 jaeren.
folio 127 verso. 09-06-1698: Jan Phipips Roeffs, tegenwoordige armen meester verkoopt aan sr. Godert Voet een
renthe van van 56 gl. 5 st.
folio 129 verso. 20-06-1698: Compareerde voor schepenen van Helmondt, Thomas Gerrits van Erp, zij tocht
recht op een perceel erve gelegen te Lieshout in de Lieshoutse campen.
folio 130 verso. 20-06-1698: Thomas Gerrit Tijssen, wonende op Erpse Boerdonck, Huijbert, Jan Huijbers van
Dommelen, treed mede op Peternella en Maria haere zusters. Verkopen aan Jacob Joorden Donckers, wonende
op de Erpse Boerdonck. Een huijs, hoff en aangelag, gelegen op de Erpse Boerdonck.
folio 133. 25-06-1698: De heer Johan de Rijck, verkoopt aan Jan van Geldrop een hoff en hofstadt gelegen op
het Bijndereijnde.
folio 134 verso. 27-06-1698: Willem van Ommeren en Hendrick Herincx schepenen van Helmondt, dat voor hen
is gekomen Wilhelmus Vuchts man van Maria Catharina vanden Putten, wonende te Hertogenbosch. En sr.
Laurens van Espendoncq man van Isabella vander Putten, wonende alhier. De kinderen van sr. Wijnant van der
Putten in zijn leven te Helmondt gewoond. 1 e lot krijgt Wilhelmus Vuchts een huijs genaamd de Rosenburg en
aangelag gelegen te Beeck. Item een hoeve genaamd de Kievits braeck gelegen te Bakel. 2 e lot gaat naar sr.
Laurens van Espendonck een huijs achterhuijs gelegen te Helmondt. Item een huijs en hoff gelegen binnen
Helmondt. Item een huijs aan Beecker heijde.

9

folio 138. 28-06-1698: Maria wed. van Bertram van Luijtelaer, Hendrick en Bernardus haar twee zonen, zich
mede sterk makende voor Alegonda van Luijtelaer, wonende te Verviers. Mitgaders mr. Aert Schenkels en
Hillegonda zijn huijsvrouw wonende te Helmondt. Verkopen aan Anna vande Boomen wed. van sr. Dionisius
Bunnen twee derde van de goederen gelegen te Diesdonck.
folio 139. 02-07-1698: Sr. Joachim Kets out schepenen en chirugeijn alhier bekend schuldig te zijn aan Jan
Peters van Brussel, wonende alhier een somme 200 carolus gl.
folio 140. 05-07-1698: Compareerde voor schepenen te Helmondt. Geertruij laatste weduwe van Lucas de Haes
in zijn leven practizijn deze stadt, geassiteerd met Joachim Kets haar zoon. Staat het togt recht af op hoijbeemt
op de Bennedungen.
folio 141. 08-07-1698: Guilliam Brauw man van Maria de Haes zijn huijsvrouw, verkoopt aan Georgius vander
Weijden out borgemeester en practezijn alhier. Een wijvelt gelegen in de Hage.
folio 142. 14-07-1698: Willem Janssen Weijers de weduwnaer van Hendersken Aertsen, maken een testament
voor notaris Aelbers op 25-04-1689. Verkoopt aan wed. van Michiel Janssen van Creijel, een half huijsinge, hoff
en aangelag gelegen op het Hoogheijndt.
folio 143. 17-07-1698: Frederick Bronckhorst deurwaarder treed op voor Evert Andriessen van Haendel cum
suis borgemeester en collecteur van de verpondingen, ingegaan met bamis 1692 ende bamis 1693. Verkopen aan
Joost Voet, een huijs bestaande uit twee woningen met een cleijn hoff stadtje gelegen in de Ameijde straet.
folio 144 verso. 21-08-1698: Cornelis Janssen van Dinter, wonende te Gemert, verkoopt aan Meghel en
Hendrina dochters van Jan Goorts, wonende te Erp. Een stuk lant.
folio 145. 30-08-1698: Paulus Laurense de Louw, verkoopt aan heer Johan de Rijck, een huijs en aangelag
gelegen op het Hoogheijnde alhier.
folio 146 verso. 30-08-1698: Evert, Jan en Catalijn kinderen van Mighiel Evers. Mitsgaders Jan Tijssen en Dirck
Wagemans als wittige momboir van de vijf onmondige kinderen van wijlen Thonis Tijssen verwekt bij Maijken
dochter van Michiel Everts en Maria Wagemans. Verkopen aan Anneken wed. van Andreas Ambrosius Verhees
een renthe brief van 600 carolus gl.
folio 147 verso. 29-09-1698: Marcelis Hendrick Princen, wonende te Aerle Ricxtel, verkoopt aan Jan Anthoni
Princen, wonende alhier. Een perceel lant wesende dries groot 1 lop.
folio 148. 29-09-1698: Anthonij van Schaijck, deurwaarder, verkoopt aan Johan de Rijck een huijs, hoff en de ½
van aengelegen land, 1L 40R. gelegen agter de Ameijde straet, EZ. Anthonij vander Bruggen, AZ. Johanna van
Ravensteijn, gekomen van Anneke weduwe van Andries Dircx de Metser.
folio 149 verso. 02-10-1698: Peter Vreijnssen te Lieshout bekend schuldig te zijn aan Leonard de Louwere te
Gemert, een somme van 200 gl.
folio 151 verso. 06-10-1698: Matthijs van Langendonck, wonende te Breda, treed mede op voor moeder en
zusters, een testament te Breda 05-02-1698, voor notaris Anthonij Swaen, gepasseert met Baltazar van
Langendonck en Meriken Willems Vogels zijn huijsvrouw en het onmondig kind van wijlen Joost Baltazar van
Langendonck krijgt 100 gl. En heeft de voors. Matthijs van Langedonck verkocht aan Anna van den Boomen
wed. van sr. Dionisius Bunnen. Een derde part van de goederen te Asten gelegen, ter plaatse genaamd de
Astense Diesdonck.
folio 152 verso. 11-10-1698: Compareerde voor schepenen te Helmont Jenneken van Tricht, wonende alhier
geassiteerd met Marten Sijmons van Boxtel, haar zwager. Verder Willem Huijbers Verspaget op de persoon van
juffr. Angela van Mutsege wed. van sr. Joost Wismans, wonende te Antwerpen alhier te Helmond op haar
persoon heeft haar laten doen.
folio 153 verso. 16-10-1698: Johannes van den Bergh, wonende alhier. Verkoopt aan Arnoldus Leemans,
wonende alhier een huijs en hoff gelegen in de Veestraet, belast 8 st. 2 penn. boek heer van Helmond.
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folio 154. 21-10-1698: Dirck Robbers, wonende alhier verkoopt aan Hendrick Gerrits Becx. Een verbrand
hofstadt gelegen in de Kerckstraet. Als last een half chijns jaarlijcx aan heer van Helmond.
folio 155. 06-11-1698: Aert Jan Delis, wonende te Erp man van Meriken dochter van Peter Hendricx van Elsen.
Verkoopt aan Jan Gerrits van Elsen 21 part uit een hoijbeemt genaamt de Kaeckart gelegen te Vechel.
folio 155 verso. 17-11-1698: Johan de Rijck, rentmeester, verkoopt aan Hendrick van Stercxsel een huijs, hoff
met een driesken daer aen gelegen groot 1L. agter de Ameide straet. Als last een cijns 1 st. en ½ .
folio 156 verso. 22-11-1698: Daniel Macalla en Alexander van Wancum, commissarissen gekompareert Willem
Peter Vetten man van Elsken Jan Thielen. Verder met Jan Daniel Lodewijcx, wonende alhier.
folio 157. 29-11-1698: Bij vonissen van de verkochte goederen van huijs en erve van Anneken wed. van Andries
Dircx de metser, gelegen achter de Ameijde.
folio 158 verso. 14-12-1698: Francis Jansen van Osch, verkoopt Jan Janssen van Osch, een ½ huijs en hoff, opt
Bijnders eijndt, EZ. Jan Peters de mulder, AZ. Evert Michiels, agter de erfgenamen Lambert Janssen van
Duppen. Als last een cijns van 3 duiten.
folio 169. 20-12-1698: Hendrick vanden Boogaert, wonende te Gemert. Verkoopt aan sr. Dirck Deckers,
practizijn alhier een acker lant gelegen te Helmond.
folio 160. 20-12-1698: De heeren Ambrosius vander Lee, procureur en Adam van Alphen, secretaris te Gemert
den voors. Alphen man van juffr. Maria vander Lee. Met de erfgenamen verkopen aan Albertus Kets zoon van
Jochim Kets, een huijs, hoff gelegen aan de Steenenbrugge.
folio 162. 09-02-1699: Jonkr. Joris Ormij de Marquelijman van juffr. Maria Elisabeth vanden Grootenacker.
Verkoopt aan Frans Jacobs Uglas, een huijs, hof gelegen op de Corten Steenwegh.
folio 162 verso. 13-02-1699: Jochem Kets, chirigijn man van Ida Becx bekend schuldig te zijn aan sr. Arnoldus
van Oldenzee, een somme 50 gl. doorgehaald.
folio 163, 12-02-1699: Goort Bex, wonende alhier, verkoopt aan Jan Antonis van Vijfeijcken, wonende alhier
een teul of ackerlant gelegen op Hoogheijnd.
folio 163 verso. 28-02-1699: Thomas Ideleth gewesen man van juffr. Adriana van Heessel. Idelet is achter van
het cijns betalen aan heer van Helmont. Voor schepenen te Helmont op 19-05-1692.
folio 165. 05-03-1699: Dirck Beelen, wonende te Maerhese, uit krachte van testament voor schepenen te
Maerhese en Soerendoncq op 24-07-1694, [niet te vinden] verkoopt aan Jan Jacobs Bijnsen, wonende te Leenden
Strijp, een huijs, hoff en landerijen, groot 27 lopen, op het Bijstervelt.
folio 166. 05-03-1699: De heer Henderick Herings, schepen te Helmont uit krachte van procuratie op hem
gepasseert 31-01-1699 bij Ludovicus Berbrulaer, wonende te Venlo. Verkoopt aan Hendrick van Dommelen,
wonende te Erp, een stuk lants ter plaatse ontrente de wintmolen.
folio 167 verso. 27-03-1699: Jacob Jan Jacobs van Cauwenbergh, Peters van Glabeecq, man van Goortjen Jan
Jacobs van Cauwenbergh, Peter Janse vanden Reeck, man van Heijlken Jan Jacobs van Cauwenbergh en
Heijlken, dogter van Wouter van Duijn verkopen aan Jan de Rijck een huijs, kleijn huijs, hoff en aengelagh,
gelegen opt Hoogheijnt, groot 6L.
folio 167. 13-03-1699: Aert Joosten wonende te Erp, heeft in belening uitgegeven aan Jacob Hendrix van
Deursen, ook wonende aldaar een teulant gelegen te Erp.
folio 166 verso. 21-03-1699: Corstiaen Cerstens man van Maria vander Linden, Rombout Aerts man van
Jenneken vander Linde wonende te Gemert. Hendrick van Rijsinghe man van Anna vander Linde, coopman te
Geldrop. Mede optreden voor Elisabeth en Antoneta vander Linde. Verkopen aan sr. Willem van Ommeren een
vervallen huijs en hof gelegen in de Veestraet.
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folio 167 verso. 26-03-1699: Jacob Jan Jacobs van Cauwenbergh, Jan Peters van Glabeecq man van Goortje Jan
Jacobs van Cauwenbergh. Mitsgader Peter Janse van Reeck man van Heijlke Jan Jacobs van Cauwenbergh
verwekt bij Heijlken dochter van Wouter van Duijn. Verkopen aan sr. Jan de Rijck een huijs, cleijn huijs, hoff
gelegen op het Hoogh eijnt.
folio 168 verso.19-04-1699: Heer en mr. Emond Lodewijck Roefs, treed op voor Jonker Chistophoris van
Spoelbergh heer van Loven Joule. Verkoopt aan sr. Godaert Voet, coopman van wolle laecken en oud schepenen
van Helmond, een beemps gelegen bij de Duijseldoncq.
folio 170. Op 17-02-1699: Voor mij ondergeschreven notaris, jonkr. Chistophoris van Spoelbergh heer van
Loven Joulle. De macht hem gegeven door Johanna Catharina Bex, zijn huijsvrouw maken een testament voor
notaris Essing op 13-02-1691. Verkopen een half huijs, hoff gelegen in de Veestraet.
folio 173. 25-04-1699: Joachim Kets, chirugijn man van Ida dochter van Leendert Dirck Bex. Verkopen aan sr.
Joan de Rijck, een teullant gelegen ter plaatse genaamd de Heijstraet.
folio 174. 01-05-1699: Philip Jansse Becx, verkoopt aan Geraert Jan Bex zijn broeder een halve acker gelegen in
de Vossestraet.
folio 174 verso. 25-05-1699: Frans Jansse Verreijt, wonende te Ommelen onde Asten. Bekend schuldig te zijn
aan Jan Roijacker, molenaar te Vlierden een somme van 250 gl.
folio 175. 26-05-1699: Henderick Jacobs, wonende te Someren verkoopt aan Aert Hendicken wonende te
Mierlo. Een acker teulant gelegen alhier ter plaatse genaamd op de Braeck.
folio 176. 29-05-1699: Peterken wed. van Gielen Goorts voor de helft ter togte en Henderick outste zoon van
Michiel Goort voors. en Goortje de zelf zuster. Bij de kinderen van Gielen Goorts en Peterken de wed. van
voors. Verkopen aan Gijsbert zoon van Willem Mae.. een beemts gelegen te Aerle in de Elshorst.
folio 177. 29-05-1699: Joseph Robben, wonende te Erp verkoopt aan Willem Eijcken mede wonende aldaar, een
huijsken te Erp gelegen ter plaatse genaamd aan de Moorse hoef.
folio 177 verso. 30-05-1699: De heer en mr. Emond Lodewijck Roefs, treed op voor Chistophoris van
Spoelbergh heer van Loven Joull. Verkoopt aan Johan de Rijck, een half huijsinge en halve hof, gelegen in de
Veestraet. Als last 1 ½ st. aan boek van heer van Helmond.
folio 178 verso. 05-06-1699: Leendert Jan Dirckx van Boort, wonende op Erpse Boerdonck man van Hendersken
Antonis van Vijff Eijcken. Vernadert een perceel hoijlant als Dirk Janssen van Osch op de 03-05-1698, hadde
gekocht van Jan Antonis van Vijfeijcken.
folio 179. 06-06-1699: Jan Henderick Cluijtmans, wonende te Deurne. Verkoopt aan Sijmon Conincx, wonende
te Vlierden een hoijbeemt gelegen te Asten.
folio 179 verso. 08-7-1699: Jenneken wed. van Jan Aert Bisschoppen voor de togt, Jan en Maria de kinderen Jan
Aerts en Jenneken voors. Verkopen aan Peter Keunen, wonende alhier een huijs en hof ter plaatse genaamd op
Bijnders eijnde. Belast met chijns 12 st. aan heer van Helmond.
folio 180 verso. 11-07-1699:Martijn Vespaget man van Elisabet van Broeck, wonende te Bree inde lande van
Gelder. Bekend schuldig te zijn Jan Rooijackers, molenaerr tot Vlierden.
folio 181. 11-07-1699: mr. Adriaen Wants, advocaat, wonende te Eijndhove, uit krachte van testament en de
Juffr. Elibeth Coppens egte luijden binnen Eijndhoven voor notaris Peter de Louw, Jan Janse Conincx en Hendr:
de Bever als getuigen. Verkopen aan Jan de Rijck rentmeester van Helmondt, een huijs, hoff en aangelag
gelegen op het Hoogheijnde.
folio 182. 14-07-1699: Jan Nelis Geraerts, wonende te Erp, verkoopt aan Jan Martens van den Bosch, ook
wonende aldaar, een stuk teulant gelegen te Erp ter plaatse genaemt de Moorsel Hoef.
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folio 182 verso. 14-07-1699: De heer Willem van Ommeren, met den deurwaarder Frederick Brouckhorts, als
collecteur van verpondingen. Verkopen aan mr. Antonij Molemaeckers, een geabandoneert huijs en hof gelegen
in de Binderstraete ontrent de Meckt. Belast met chijns 9 st. aan boeck van Helmont.
folio 183 verso. 23-07-1699: Johan de Rijck. treed op voor joncker Johan van Hasselhout genaamd Stocjhijm,
womnende in de lande van Ravensteijn, gepasseert voor deser stede op 16-07-1699. Verkoopt aan graeve van
Arbergh een beemts gelegen aan de Houtsche wintmolen.
folio 184. 01-08-1699: Geraert Geraets, wonende te Nunen man van Maria Dircx Verhoeven. Verkoopt aan Aert
Lucas ende Anneken Verhoeven, wonende te Lierop, een vierde part in een acker op de Renae te Lierop.
folio 185. 11-08-1699: Abraham Clercx en Jan van Vijfeijken, bekend schuldig te zijn aan Geerloff Suijcker adt.
wonende binnen s Graven Haege een somme 1000 gl. doorgehaald.
folio 186. 12-08-1799: Henr: van Stercksel, wonende alhier, bekend schuldig te zijn aan heer Paulus vande
Sande, wonende te Baeckel, de somme van 200 gl.
folio 186 verso. 12-8-1699: Jan Anthonij Princen, wonende alhier verkoopt aan sr. Willem Wagemans, wonende
te Aerle, een stuk lant gelegen te Aerle.
folio 187 verso. 19-08-1699: Joachim Kets heeft uit krachte van notaris Jaspar de Haen residerende te
Antwerpen, en Peter van Ham en Ignatius Raedemaeckers als getuigen bij Dorotea Kets mede wonende aldaar.
Verkoopt aan Johan Kets, chirugijn wonende alhier een stuk groes in de Middel clamp gelegen.
folio 188. 20-08-1699: Henr: van Stercksel, wonende alhier man van Helena dochter van Jan Janssen van Liempt
en Jenneken Henr: Daniels zijn huijsvrouw. Verkopen aan Jacobus van Liempt, zijn zwager, een half huijsinge,
schuer, landerijen, groes, weijde en beemden gelegen te Stiphout genaamd het Gasthuijs, in gebruik door de wed.
Jan Peter Bartels.
198 verso. 02-09-1699: Aert Jan Delis wonende te Erp man van Meijke dochter van Peter Hendrix van den
Elsen. Verkoopt aan Jan Geraerts van den Elssen, wonende te Gemert een hoijvelt gelegen onder Vechel,
genaamd Cackert.
folio 190. 06-09-1699: Joost de Bercker, wonende alhier. Verkoopt aan Jan de Bercker een stuk hoijlant gelegen
onder Aerle Rixtel.
folio 191. 03-10-1699: Jan de Bercker, wonende te Aerle Rixtel. Verkoopt aan Leendert Aelberts, wonende te
Gemert. Een stuk hoijlant gelegen te Aerle Rixtel.
folio 191 verso. 22-10-1699: Andries Geerlinckx man van Christina Jan Brustens. Verkoopt aan sr. Godaert
Voet, coopman van wolle laeckens. Een stuk teullant gelegen op Hoogheijnd.
folio 192. 26-10-1699: Jacobus van Liemdt, man van Anna Goort Dreijckers, verkoopt aan wed. van Andries
Verhees. Een obigatie van 300 gl.
folio 192 verso. 14-11-1699: Jan Driessen, wonende te Lieshout, verkoopt aan Dries Henr. Driessen, een acker
lants gelegen onder Lieshout, onder Ginderdoor genaamd.
folio 193 verso. 18-11-1699: Jan Peter Stercken, wonende te Milhese onder Baeckel. Heeft verkocht aan sr. Jan
de Rijck, een beemt gelegen alhier achter de Watermolen.
folio 194. 30-11-1699: Jan Goorts van Dijck, wonende te Lierop, verkoopt Jan Willems Verhees een stuk groes
gelegen onder Lierop ter plaatse genaamd Wijngaert strate.
folio 194 verso. 03-12-1699: Sr. Arnoldus van Oldenze, de goederen van Michiel Heesmans en Ariaen Claessen
gemeijnelijck genaamd den Steen Caemer gelegen onder Vlierden.
folio 195. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Haurisken wed. Dries Cornelis een stuk groes
gelegen te Deurne, ter plaatse genaamd op het Vloeijeijnt.
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folio 195 verso. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Joseph Verduijseldonck, een stuk lant onder
Vlierden genaamd de Herssen bergh.
folio 196. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt Joseph Verduijseldonck een teullant genaamd de Oude
hofstad genaamd Holterepeert gelegen onder Vlierden ter plaatse genaamd de Weegde.
folio 196. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Sijmon Wouter vanden Boomen, wonende te
Vlierden een groes velt gelegen inde Baerschot genaamd Cnapendonck.
folio 196 verso. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Joseph Verduijseldonck een groesvelt
genaamd den Dol, gelegen onder Vlierden.
folio 196 verso. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Henderick Bercker, wonende te Vlierden een
teulant genaamd Vijlkens camp.
folio 197. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Joseph Verduijseldonck, wonende te Vlierden een
stuk land gelegen inde Eeck hoff onder Vlierden.
folio 197 verso. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Jan Rooijackers, molenaer te Vlierden, een
ackerlant genaamd Veijkenscamp gelegen onder Vlierden.
folio 198. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Jan Roijacker molenaer te Vlierden acker lant
gelegen in de Braeck onder Vlierden.
folio 198. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Peter Wouter Isbouts een teulant gelegen te Vlierden
genaamd Snoex hoft.
folio 198. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Huijbert Huijberts een ackerlants gelegen onder
Vlierden genaampt Espen.
folio 198 verso. 03-12-1699: de zelve heer als voor, verkoopt aan Jan Vervoirdeldonck een ackerlant onder
Vlierden genaamd de Melus.
folio 199 verso. 18-01-1700: Silvester vanden Heijden, wonende alhier verkoopt aan heere Aelbert Joseph
Graven van Arbergh.Een huijs en achter huijs met den hof gelegen in de Veestraete alhier. Belast aan boeck van
Helmont een halve stuiver.
folio 200. 22-01-1700. Luijcas Hendrick Luijcas, wonende te Stiphout, voor de togt voor schepenen te Stiphout
op 20-01-1700, gaat naar van Henr: zijn zoon. Verkopen aan Grave van Arbergh heer van Helmont een beemts
gelegen achter de Waranda.
folio 201. 23-01-1700: Margriet Uijmants, wonende te Lieshout met haar momboir Peter Vrijssen. Verkoopt aan
Dries Henderick Maes, ook aldaar wonende een obligatie van 200 gl.
folio 201 verso. 26-01-1700: Sr. Laurens van Espendonc, wonende alhier man van van juffr. Isabella van der
Putten, heeft in erfmangeling verkocht aan sr. Johan de Rijck. een stuk lant gelegen ter plaatse genaamd het
Hoogheijnd.
folio 202. 26-01-1700: Sr. Johan de Rijck, verkoopt aan sr. Laurens Espendonck, wonende alhier een stuk
hoijlant gelegen ter plaatse genaamd Rinckvelt.
folio 203. 03-02-1700: Francus Roefs, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Paulus van Vlockhoven en
Catharina Culeers zijn vrouw, wonende te Vernroij een somme van 600 gl.
folio 203 verso. 24-02-1700: Frederick Bronckhorst, wonende alhier verkoopt aan Peter Tijssen vander Vorst.
Een huijsinge en hofplaets ter plaatse genaamd in de Heijstraet.
folio 204 verso. 24-02-1700: Frederick Bronckhorst, wonende alhier verkoopt aan Frans Janssen van Geldrop
een hoffplaets gelegen op het Bijnders eijnt.
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folio 205. 04-03-1700: Peter Tijssen, wonende te Boeckel in lande van Ravensteijn verkoopt aan Jan Martens,
wonende te Erp. 1/8 part in een beemt gelegen te Erp, genaamd den Hooge Beemt.
folio 205 verso. 04-03-1700: Jonker Joris Cruij de Merquelij man van juffr. Maria Elisabeth vander
Grooteracker. Bekennen schuldig te zijn aan Henr: Hendrick Sanders ten behoeve van juffr. Angela wed. van
Joost Wismans een somme van 600 gl.
folio 206 verso. 10-03-1700: Lambert Teunis wonende te Erp, verkopen aan Jan Martens ook wonende aldaar
een stuk lant gelegen teErp ter plaatse genaamd aan de Morse Hoeff.
folio 207. 08-04-1700: Peter Tijssen vander Vorst, wonende alhier. Verkoopt aan Lijsabeth de wed. van Jan
Driessen een huijsinge en hoffplaats te Helmond ter plaatse genaamd de Heijstraet. Hem aangekomen op den
24-02-1700.
folio 208. 04-05-1700: Peter zoon van Geraert Bex, bekend schuldig te zijn aan heer Hermanus Valckenhoff,
coopman te s Hertogenbosch een somme van 260 gl. doorgehaald.
folio 208 verso. 28-05-1700: Jan Peters van Trigt, wonende alhier verkoopt aan Jacob Jacobs van den Boogaert
wonende te Vlierden 1/3 part in een huijs, schuer, teul en weijlende gelegen te Vlierden. Volgens transport voor
schepenen alhier aangekomen van juffr. Catharina van Bellefelt, de wed. van Johas Bex in zijn leven schout te
Gemert.
folio 209 verso. 26-06-1700: Jan Tijssen en Dirck Waegemans als momboir van de 5 onmondige kinderen.
Theunis Tijssen verwekt bij Maeijken Michielsen zijn gewesen huijsvrouw. Verkopen aan Jan Janssen van
Geldrop, een teul gelegen te Helmont ter plaatse genaamd het Bijnders eijnt.
folio 210. 03-08-1700. Peter zoon van Cornelis Smits, wonende alhier verkopen aan Daniel Smits ten behoeven
van Cornelis zijn zoon een half huijsinge en erve gelegen in de Veestraet. Als last een chijns 1 st. aan heer van
Helmont.
folio 212. 29-08-1700: Peter Smits, wonende alhier verkoopt aan Chistina Peters de wed. van Cornelis Smits zijn
moeder, ook wonende alhier. Een half huijs en hoff gelegen in de Veestraet. Als last een chijns 7 duiten aan heer
van Helmont.
folio 213. 15-09-1700: Barbara vande Sande, wonende alhier gehuwd met Emondus van de Sande. Verkopen aan
Lambert Cuijpers, wonende alhier een stuk lant gelegen op Brouwhuijs onder Vlierden genaamd het Cranenven.
folio 214. 26-09-1700: Catalijn Janssen wed. van Jan Peters van Grootel, geassiteert met Evert Michiels haar
broer . Verkoopt aan Jan van Geldrop, wonende alhier een ackerlandt gelegen in het Hemelrijck.
folio 215. 28-10-1700: Abraham Josephs wonende alhier verkoopt aan Jan van Weert, wonende alhier. Een
drieske gelegen in de Heijstraet.
folio 216. 17-01-1701: Jan Willem Claessen wonende te Deurne. Verkoopt aan Peter Willem Claessen ook
wonende te Deurne. Een hoijlant gelegen te Asten.
folio 217. 04-02-1701: Arnoldus Leemans, wonende alhier verkoopt aan Dilis Palm ook wonende alhier een
hoffstadt gelegen op de Corten Steenwegh gelegen alhier.
folio 217 verso. 14-02-1701: Andries Geerlinghs van Handel, wonende alhier. Bekend schuldig te zijn aan Jan
Ariaens van Helmont ook wonende alhier, een somme van 100 gl.doorgehaald.
folio 218 verso. 22-03-1701: Antonij Voscuijl, deurwaarder draagd over aan sr. Hermanus Cramers een huijs en
aangelag gelegen in de Heijstraet alhier, in gebruik door de wed. Jan Goort Adams.
folio 219 verso. 22-03-1701: Antonij Voscuijl, deurwaarder draagd over aan sr. Hermen Cramers, deurwaarder.
Een zille landts gelegen aan de gemeijne molen.
folio 220 verso. 31-03-1701: De heer Adam van Alphen, secretaris van Gemert. Verkoopt aan Leendert Alaerts
ook wonende te Gemert een obigatie van 550 gl.
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folio 221. Geertruijd van Hoof wed. van Lucas de Haes, wonende alhier.doorgehaald.
folio 221 verso. 15-04-1701: Aelbertus Kets, wonende alhier verkoopt aan Geertruijd van Hoof wed. van Lucas
de Haes, ook wonende alhier. Een hofstadt met de brouwerij daar op staande met het gereedschap daar bij
horende gelegen in de Veestraet.
folio 222. 21-04-1701: Peter Dircks van Aerle, wonende alhier verkoopt aan Peter Swinckels, ook wonende
alhier en dries gelegen op het Hoogheijnde.
folio 223. 14-05-1701: Lambert Paulussen, wonende alhier, met de notaris Jacob Hasevoort, resideerde in de
stadt s Bosschen de 11-03-1701 gepasseert bij juffr. Anna Tolincx wed. van Jochim van Grinsveen. Verkoopt
aan Abraham Verduijseldonq, een stuk lant gelegen aaan de molen, in de Meij straet.
folio 224. 14-05-1701: Jacob van Oeckel, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan sr. Roelandus Tijbosch een
somme van 100 gl.
folio 224 verso. 17-06-1701: Hermen Cramers, deurwaarder heeft opgedragen in erfmangeling aan Gevert van
Deuren, president te Vlierden een stuk ackerlant behorende aan de hoeven Berck hoffse hoeven, competerden
aan het convent van Binderen.
folio 225 verso. 17-06-1701: Joost Dirck Vlas, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Jan Leenderts man
van Dirxken wed. Pieter Dirck Vlas. Een somme van 300 gl.
folio 227. 30-07-1701: Wij Peter Poels en Johan de Rijck bekennen schuldig te zijn aan Willem van Ommeren,
een somme van 100 gl.
folio 227 verso. 25-08-1701: De wed. Andries den Decker, wonende alhier verkoop aan Cornelis Seijten,
coopman en wonende alhier. Een stuk van 4 roeden hoffs gelegen in de Heijstraet.
folio 228 verso. 30-08-1701: Hermen Cramers, deurwaarder, verkoopt een vierde part in een eeusel, waar van de
½ toebehoord aan de erfgenamen Smits. Item nog een zille lant op de Cruijstraat onder Mierloo Hout.
folio 229 verso. 30-08-1701: Hermen Cremers, deurwaarder, als collecteur der verpondingen verkoopt aan
Matthijs vanden Vorst ten behoeven van zijn dochter Maria Catharina. Een huijs en aangelag gelegen te Helmont
in de Kerckstraet.
folio 230 verso. 30-08-1701: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Jacob vanden Broeck een huijs en aangelag,
staande op naam van Marten Pompen. Gelegen in de Kerckstraet.
folio 231. 30-08-1701: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan de wed. Cornelis Aert Smits, een hofplaats
gelegen op de Corten steen wegh.
folio 231 verso. 03-09-1701: Goort Janssen van Mierloo en Willem Martens van Hoeck, borgemeesters van
Helmont. Bekennen schuldig te zijn aan Baltus de Louwere, wonende te Leende een somme van 1000 gl.
folio 234. 15-09-1701: Sr. Joost de Bercker, momboir van juffr. Beatrix Colen als speciale last en curatie
hebbende van sr. Rijnier Wolfswinckel coopman s Bosch. Verkoopt aan Jan Teunis Smits voor de helft en aan
Peter Isbouts en Catalijn Wouter Isbouts te Vlierden. Eerste het huijs, hoff, brouwhuijs, schuer genaamd de
Kievit gelegen te Vlierden.
folio 236. 20-09-1701: Luijcas Willems, wonende te Aerle verkoopt aan Hendrick Gerrit Schepers, wonende te
Erp. Een acker gelegen te Erp.
folio 236 verso. 14-10-1701: Arnoldus Leemans,wonende alhier verkoopt aan Dilis Palm twee hofplaatsen
gelegen op de Corten steenwegh.
folio 237 verso. 11-01-1702: Dat voor ons gekomen is Maria Abrahams wed. van Pieter Leeuwen wonende te
Geldrop. een testament met haar man op 31-10-1695. Verkoopt aan Dirck van Gassel, wonende te Hees, een
kleijn huijsinge met 16 roeden hof daar agter gelegen in Geldrop
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folio 238 verso. 11-01-1702: Compareerde voor schepenen te Helmont. Maria Abrahams wed. van Pieter van
Leeuwen, wonende te Geldrop. Een testament op 31-10-1695 voor schepenen te Geldrop. Met juffr. Elisabet
Adriaens de Lauwe, wonende te Geldrop.
folio 239 verso. 11-01-1702: Maria Abrahams wed. van Pieter van de Leeuw, wonende Geldrop. Voor testament
op 30-10-1695 bekend schuldig te zijn aan Jenneken Mar… wonende te Antwerpen een somme van 100 gl.
folio 241 verso. 01-02-1702: Jacob, Peter en Claes Jacobs man van Handersken Dircxde de erfgenamen van
Dircx Harcx. Treed mede op voor Aert, Jan en Jenneken Dircx ook erfgenamen. Verkopen aan Joris Peter Jan
Houts, wonende Boerdonck onder Erp, een stuk landt gelegen te Erp.
folio 242 verso. ..-2-1702: Hendrik Anthonis Roijmans, wonende te Someren. Verkoopt aan Elisabet Anthonis
Roijmans, zijn zuster 1/7 part uit huijs, hof, hofstad, landerijen en groes gelegen te Someren ter plaatse genaamd
de Heijkant.
folio 243 verso. 27-02-1702: Collecteur van verpondingen Hermen Cremers, verkoopt aan Hendrik van
Stercksel, coopman wonende alhier, een huijsinge en aangelag gelegen te Helmond ter plaatse genaamd op
Merckt.
folio 245. 22-03-1702: Geertruijt van Hooff wed.van Luijcas de Haes en Catharina Brants treed op voor haar
man Sighbertus van Vijth wonende te Eijndhoven, voor notaris W. vanden Hurck op 23-1-1695. Verkopen aan
Jan Roeffs, wonende alhier een obligatie van 400 gl.
folio 245 verso. 24-03-1702: Ambrosius Janssen Verhees, wonende te Vlierden bekend schuldig te zijn aan Peter
en Isbout Wouters 200 gl. doorgehaald.
folio 246. 12-07-1701: Hermen Cremers, deurwaarder, verkoopt aan Jan Peter Ceunen, een huijs opt Bijnders
eijnde, EZ. Mattijs de Wollenwever, AZ. Jan van Weert.
folio 246 verso. 28-03-1702: Hermen Cramers, deurwaarder als collecteur van verpondingen. Verkoopt aan
Ariaen Leemans, een beemt in het Rinckvelt.
folio 247 verso. 01-04-1702: Den voorn. deurwaarder. Verkoop aan Dielis Palmen ten behoeven van Francis
Dielis Palmen, een huijs gelegen op de Corten Steemwegh, toebehoort hebben aan de wed. Wilhelmus
Bouxhenburg.
folio 248 verso. 01-04-1702: Den voorn. deurwaarder. Verkoop aan Jan Peter Ceune, een huijs gelegen op
Bijnders eijnd.
folio 249. 01-04-1702: Den voorn. deurwaarder. Verkoop aan Maria Roomers wed. van Jan Cramers zijn
moeder. Een huijs en hof gelegen in de Veestraete, eertijts toebehoort aan Goort Roeffs
folio 250. 18-4-1702: Jan van Geldrup en Michiel Dircks bekennen schuldig te zijn aan sr. Jan Roeffs, een
somme van 600 gl. doorgehaald.
folio 251. 26-04-1602: Geertruijt van Hooff wed.van Luijcas de Haes, verkoopt aan sr. Antonij Molemaecker
een hofstadt met brouwerije daar op staande gelegen in de Veestraet.
folio 251 verso. 26-06-1702: Sr. Laurens Espendonck, wonende te Geertruijt van Hooff wed.van Luijcas de Haes
en Catharina bekend schuldig te zijn aan Willlem Corstiaens wonende te Beeck en Donq een somme 140 gl.
folio 253. 30-06-1702: Hermen Cramers, deurwaarder, verkoopt aan Hendrick Segers, wonende te Mierlose
Hout. Een huijs en hof gelegen op Bijnder straet alhier.
folio 253 verso. 22-1-1702: Sr. Laurens Espendonck, wonende alhier verkoopt aan Dirck Egelmeers, wonende te
Beeck bij Aerle, een acker gelegen te Beeck.
folio 254. 16-12-1702: Johan de Rijck, verkoopt aan Jan Ariaens van Helmont wonende alhier. een beemt
gelegen in Rinckvelt alhier.
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