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Archief 15240 Inventaris. 4011, Helmond.

folio 1. 13-02-1712: Hendrick Hendricx, man van Elisabet Janssen, Dirck Adriaens man van Maria Janssen, zich
mede sterk makende voor hen zwager Hendrick Janssen. Allen erfgenamen Jan Hendrick Dircx, verkopen aan
Willem Wilbers, wonende te Deurne, een stuk ackerlant gelegen op de Weijer te Deurne.
folio 1 verso. 26-02-1712: Roeloff Janssen en Hendrick Jansse, mede sterk makende voor Jenneken Janssen.
Verkopen aan Adriaen Peters van Stiphout, wonende op Beeckse Donck een derde part van een huijs en hoff
gelegen op de Erpse Boerdonck.
folio 2. 21-03-1711: Sijmon Anthonis van Lieshout man van Maria dochter van Wouter Hendrick Isbouts en
Peter Wouter Isbouts, mede sterk makende voor zijn zuster en broeder wonende te Vlierde. Verkopen aan Jan
Claessen Verhoeven, wonende te Deurne een stuk ackerlant gelegen onder Deurne ter plaatse genaamd
Vreeckwijck.
folio 2 verso. 30-03-1711: Gerrit Jan Welten, wonende op het Brouwhuijs onder Vlierden. Verkoopt aan Jan
Peter Rutten, wonende te Nederwetten een huijs, hoff en aangelag gelegen te Nederwetten, genaamd in de
Hoeck.
folio 3. 30-03-1711: Jenneken Hendricx van Zeelandt geassiteerd met haar zwager Jan Gerrits, wonende te Erp.
Bekennen schuldig te zijn aan Hendrick van Dommelen, wonende te Erp een somme van 50 gl.
folio 3 verso. 02-04-1711: Jan Adriaens te Bakel mede sterk makende voor Jan Hendricx van de Kerckhoff, zijn
zwager, Michiel Adriaens en Matthijs Anthonis. Verkopen aan Delis Bernardts, wonende alhier een campke
gelegen aan de Meulenstraet.
folio 4. 09-04-1711: Gerrit Wilbers, wonende te Vlierden, Anthonij Wilbers wonende te Lierop, Jan, Peter en
Geertuij wed. van Jan Joost Manders, wonende te Baeckel, Matthijs Swinckels man van Anneken dochter van
Wilbert Hendricx van Schipstal, wonende te Helmondt. Bastiaen Manders man van Catalijn dochter van Wilbert
Hendricx van Schipstal, mitsgader Thomas Swinckels man van Hendrina dochter van Wilbert Hendricx van
Schipstal, wonende te Bakel alle kinderen en erfgenamen van Wilbert Hendricx van Schipstal. Verkopen aan
Gevert Gevert Manders, wonende te Deurne. Een acker teullandt gelegen te Vlierden.
folio 4 verso. 11-04-1711: Hendrick Wouters Roijackers, wonende Strijp onder Arle Rixtel, als princopael en
Hendrick Andriessen van Duijnhoven, wonende te Stiphoudt bekend schuldig te zijn aan Thomas Bisschoppen,
wonende alhier. Een somme van 400 gl. doorgehaald.
folio 5. 14-04-1711: Ambrosius Jan Joost Slaets, wonende te Deurne. Verkoopt aan Jan Goorts van Rinckvelt,
wonende te Asten en teullandt gelegen te Asten.
folio 5. 20-05-1711: Sr. Henrucus Poorters, wonende te Amsterdam vekoopt aan Joannes Poorters zijn broer,
wonende alhier. Een huijs aan de Cauwenbergh met schuer, hof en aangelag. Hen aangekomen bij deling van
juffr. Maria Poorters zijn geheel zuster.
folio 6. 10-06-1711: Aert Hendicx, wonende op de Donck in de Bennerstraet, verkopen aan Hend: en Maria
kinderen Huijbert Nelis verwekt bij Mechel Hendricx wonende te Erp. Een stuk landt gelegen te Erp.
folio 6 verso. 10-06-1711: Aert Hendicx, wonende op de Donck in de Bennerstraet, verkopen aan Jenneken
Goort Cocx wonende in de Bennerstraet een acker gelegen in de Boerdonckx ackeren onder Lieshout.
folio 7. 17-06-1712: Dirk Deckers, deurwaarder, verkoopt aan Dilis Palm Smits, een huijsken met hoff, gelegen
op de Cortensteenwegh. EZ. Jan Linders van Lieshout AZ. wed. Bosmans, heeft toebehoort aan Willem van
Oeckel.
1

folio 8. 17-06-1712: Dirk Deckers, deurwaarder, verkoopt aan jonk. Ormij de Marquelij, een huijs en hoff
gelegen op de den Corten Steenwegh, toebehoord hebbende aan Jacob van Oeckel. Als last 15 st. 5 ½ duiten aan
de kerk.
folio 8. 17-06-1712: Dirk Deckers, deurwaarder, verkoopt aan Cornelis de Graeff een huijs gelegen aan de
Marckt.
folio 8 verso. 17-06-1712: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan Peter van Glabbeeck de voorste helft van een
huijs en hoff gelegen in de Bijnderstraet.
folio 8 verso. 17-06-1712: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan Jan de Mol Becx. Een acker neffen de Groene
padt.
folio 9. 17-06-1712: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan Anthonij Janssen Ceunen een driesken achter zijn
huijs.
folio 9. 17-06-1712: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan Anthonij Wilbert Vissers een acker in het Wijngart
straet.
folio 9 verso. 17-06-1712: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan wed. Jan Claessen van de Bosch, lant achter de
Ameijde straet gelegen.
folio 9 verso. 17-06-1712: De voorn. deurwaarder, verkoopt aan Jacob Berckers een halve beemt in de
Rietbeemden.
folio 10. 24-06-1711: Hendrick Leendert Becx, wonende alhier, verkoopt aan Matthijs Aert Peters, wonende te
Boort onder Nunen. Een groesvelt gelegen aan de Paeijhurcke.
folio 10 verso. 21-07-1712: Aert Luijcas, wonende op het Beeckse Donck. Verkoopt aan Luicas zijn broeder,
wonende op Donkersvoort een vierde part van een huijs, hof en aangelag, gelegen op de Erpse Boerdonck.
folio 11. 29-07-1712: Sr. Johan Oldezee, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan sr. Johan van Wolffs
Winckel, coopman wonende s Bosch een somme van 250 gl.doorgehaald.
folio 11 verso. 15-08-1712: Sijmon Anthonis van Lieshout, wonende te Deurne verkoopt aan Jan Munster de
jonge, wonende te Deurne, een ackerlandt gelegen ter plaatse genaamd de IJseren paal.
folio 12. 23-09-1712: Jan Lambers van Duppen verkoopt aan Jan de Mol Becx een huijs en hoff, gelegen in de
Heijstraet, EZ. Peter Olifiers van den Bergh, AZ. Advocaet Bedijcx. Als last een cijns van 2 duijten.
folio 12 verso. 24-09-1712: Matthijs Antonis, man van Lijsbet Willem Bollen wonende te Vlierden. Verkopen
aan Jan Willem Bollen zijn zwager en Willem Vreijnssen man van Heijlken Willem Bollen, Maria en Maijken
Willem Bollen. Mitsgaders Lambert Joosten van den Mortel als man van Jenneken dochter van Willem Bollen.
Verkopen een sesde part uit een huijs en erve gelegen in het Haegheijnd onder Deurne gelegen, tegenwoordig in
gebruik Willem Vloomans.
folio 13. 17-010-1712: Jonkr. Ormij de Marquelij man van juffr. Maria Elisabet van den Grootenacker,
verkopen aan Joost Marcelis en Dirck Aerts de armen meesters, van taeffelen heiligen geest van Stiphout. Een
een renthe 6 gl.
folio 13 verso. 22-10-1712: Aert Luijcas, Peter Luijcas, Gerrit Luijcas en Peter Corsten man van Maria Luijcas.
Verkopen aan Huijbert Dircx, wonende op Erpse Boerdonck een huijs, hoff en aangelag gelegen op de Erpse
Boerdonck.
folio 14 verso. 13-12-1712: Peter Jan Wilbert Meulendijcx, wonende Lijssel gelegen onder Deurne, verkopen
aan Hendrick Jan Linders, wonende te Deurne. Een huijs, schuer en schop met aangelag, gelegen op het gehugt
genaamd het Vloeijeijnd verkregen van van de kinderen Marten Jan Joosten. Belast chijns in het boeck van heer
van Helmond.
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folio 15 verso. 30-12-1712: De heer Joannes de Grootenacker, medicune dockter, alhier. Treed op voor sr.
Andries en juffr. Maria Anna Grootenacker kinderen van sr. Peter de Grootenacker in zijn leven borger te
Helmont, verhuren aan Peter Willem Wagemans genaamd den Engel gelegen aan Merckt. Op den 26-11-1712.
openbaar verkocht aan Anthonij Janssen Ceunen het huijs genaamd den Engel. Als last een chijns in het boeck
van heer van Helmondt.
folio 16 verso. 07-01-1713: Georguis Franciscus van der Weijden, wonende alhier. Verkoopt aan Claes
Anthonis, wonende te Lijssel, een perceel teullandt gelegen te Lijssel.
folio 17. 12-01-1713: Jan Paulus van Strijp, wonende te Arle Rixtel. Verkoopt aan Willem Cornelis den
Olislager een perceel hoijlandt gelegen onder Arle Rixtel.
folio 17 verso. 17-01-1713: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Jan en Willem Ambrosius Slaets,
verklaren dat zij de meeder jarigen kinderen te zijn van Ambrosius Jansen Slaets en Heijlken Joost Vereijcken,
gewoonde hebbende te Deurne. Maken zich mede sterk voor Maria Ambrosius volgens scheijding op 19-031653. doorgehaald.
folio 18. 23-01-1713: Jan Bosmans, wonende alhier verkoopt aan Antonij Janssen Ceunen een hofplaats op het
Bijnders ijnd.
folio 18 verso. 24-01-1713: Matthijs Janssen Sanders, wonende alhier verkoopt aan Thomas Janssen van Brussel,
wonende te Mierloo een rente brief van 10 gl.
folio 19. 06-02-1713: Gerrit Luijcas van Blakenbroeck, wonende alhier verkopen aan Peter Luijcs, wonende te
Beeck. Een hoijvelt gelegen onder Beeck gelegen.
folio 19 verso. 21-02-1713: Compareerde ter griffie der Burght en heerlijckheijt van Teusche in persoon van sr.
Bartolomeus van Mitsehem, Pieter Dullaet. Met juffr. Francoise van Mitgehem en juffr. Adtiana van Mitgehem
wed. van sr. Gregorius van Aerden, kinderen van sr. Barthomeus verwekt bij juffr. Bertina van Schijndel en
alsoo te samen hoijerr met mr. Judocus van Metsegem. Met heer mr. Joannes van Schijndel in zijn leven pastoor
St. Michiels Gestel. Verkopen aan Jan Swinckels, wonende alhier een zille landts genaamd de Hoeve.
folio 20 verso. 24-03-1713: Peter Bernarts, wonende te Asten verkoopt aan Peter Janssen Bernarts, mede
wonende te Asten een huijs, hoff en aangelag gelegen te Asten.
folio 21. 28-03-1713: Jan Hendricx de With, wonende te Erp. Verkoopt aan Jacob, Dirck Jan Hendricx
Verstegen ook wonende te Erp, een hoijlandt.
folio 21 verso. 11-04-1713: Elisabeth Mighiels van Mispelen, wonende alhier. Verkoopt aan Hendrina Dirck
Bakels, wonende alhier, een perceel teullandt genaamd de Hoffstede.
folio 22. 27-04-1713: Juffr. Anna Maria van Elten wed. van sr. Thomas Porters, wonende te Arle Ricxtel.
Verkopen aan Willem van Dueren, molder te Erp twee negende in alle molens van Erp.
folio 22 verso. 13-05-1713: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Jannes Porters, Hendricus Porters,
mitsgader Pero Porters kinderen en erfgenamen van wijlen Thomas Porters en wijlen juffr. Isabella Robbers.
1 e lot krijgt Joannes Porters twee derde part in de helft in het chijns en leenboeck. 2 e lot gaat naar Hendricus
Porters de laatse helft van leen en chijns boeck. 3 e lot krijgt Petro Porters twee huijsen gelegen aan Slieven
genaamd de Klotstraet. Item een huijs, erve en hoff groot 4 lop. 20 roeden gelegen te Stiphout ter plaatse
genaamd de Koolstraet.
folio 24. 13-05-1713: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Joannes Porters en Hendricus Porters de
kinderen en erfgenamen van wijlen sr. Thomas Porters en juffr. Geertruij Hanegraeff. 1 e lot krijgt Joannes
Porters een huijs genaamd de Kauw maes onder Arle. Item een huijs aan de Cauwenberg bewoond door Antonij
Peters. 2 e lot gaat naar Henricus Porters een huijs met schuer gelegen te Arle, gekomen van Dirck Goorts. Item
een huijs in het dorp bewoond door wed. Hermen Adams. Item een huijs en schuer gekomen van Nicolaes inde
Hinderstraet bewoond bij de kinderen Sijmon Martens.
folio 26. 27-06-1713: Geerloff Suijkers, advocaet, wonende te ’s Gravenhage, verkoopt aan Andries Vermeulen,
een huijs, hoff en aengelach, gelegen in de Heijstraet, groot 12L 30R.

3

folio 26 verso. 27-06-1713: Voor schepen gestaan den voors. koper de somme van 150 gl.
folio 27. 01-07-1713: Compareerde voor schepenen te Helmondt, Hend: Jan Huijbers man van Heijlken Gerrits
zij verklaarde nader van bloede te zijn dan de kinderen Luijcas Gerrits als Huijbert Dircx.
folio 27 verso. 11-07-1713: Wij Jan de Rijck en Gerrardus Huberi, schepenen te Helmondt, dat voor hen
gekomen was heer Adriaen van Rijsinge en Johan van der Laeck. Een akte van transport gepasseert voor notaris
Francois Hermans in de stad Antwerpen op 01-06-1713. Op heden de eerste junij 1713 compareerde voor mij
Francois Hermans. Den eerw. heer Franciscus Jacobus Hoffmans en de hr. Jacobus zoon van wijlen juffr. Joanna
Theresia Hofmans en Guillielmus Boots, coopman alhier haar man. Verkopen aan heer Amndus Franciscus de
Laure te Eijndhoven een rente van 300 gl.
folio 29. 19-07-1713: Juffr. Elisabeth Leijten wed. van sr. Willem Eijcken, wonende te Erp, bekend schuldig te
zijn aan Aelbert Verhofstadt en Aert Hend: Smits een somme van 2000 gl.
folio 30. 26-07-1713: Jan Corst Peters, wonende te Gerwen bekend schuldig te zijn aan Joseph Willems,
wonende te Breugel een somme van 350 gl.
folio 31 verso. 27-07-1713: Wij Jan van Brussel en Gerrardus Huberi, schepenen te Helmondt dat voor hen is
gekomen sr. Eijmbert van Utrecht, wonende s Bossche als erfgenaam van wijlen Ida Gerrits van Dijck.
Compareerde van Joachim Kets, met Willem Martens van Hoeck en Leonaert Janssen van Dijck als momboiren
van Ida dochter van Gerrad Janssen van Dijck en Elisabeth Janssen Sanders.Verkopen publiekelijk een huijsken
gelegen in de Ameijde straet. doorgehaald.
folio 32. 10-08-1713: Sr. Cornelis de Graeff, schepenen, wonende alhier. Bekend schuldig te zijn aan heer Johan
van Leeuwen een somme van 100 gl. doorgehaald.
folio 32 verso. 02-09-1713: Jan Peters de Louw, wonende op de Donck onder Erp. Verkoopt aan Gerrardt Jan
Reijnders van Stiphoudt, wonende op de Donck een rente brief van 11 gl.
folio 33. 06-09-1713: De heer Marcus Clifford man van juffr. Elisabeth van de Hagen, verkoopt aan Frans Jan
Bartels, wonende te Gemert. Een vijfde part van een stuk landts gelegen te Arle ter plaatse ontrent de Uijl.
folio 33 verso. 15-09-1713: Jonker Joris Ormij de Marquelij, wonende te Helmondt man van juffr Maria
Elisabeth de Grootenacker, bekend schuldig te zijn aan sr. Laurens Vervloet, wonende te Rotterdam. Een somme
van 40 gl.
folio 34. 18-09-1713: Hendrick en Goort van Beeck, wonende te Mierloo. Verkopen aan Frans van der Linden,
wonende te Mierloo. Een huijs, hoff en aangelag ter plaatse genaamd het Gasthuijs onder Mierloo.
34 verso. 30-10-1713: Catalijn wed. van Peter Mighiels, wonende alhier met haar kinderen. Verkopen Dielis
Beranrts, wonende alhier een acker in de Grooten clamp.
folio 35. 14-11-1713: Alegonda Willems van Moorsel wed. van Goort Jan Brante, wonende te Mierloo.
Geassisteerd met Hendrick Segers haar momboir. Verkopen aan Jenneken dochter van Hendrick Jacob Uglas
verwekt bij Jenneken. Een half zille hoijlants gelegen op de Beddedungen.
folio 35 verso. 22-11-1713: Hendrick Verheijen, wonende te Lierop, verklaard uit krachte van Catalijn Verheijen
wed. van Huijbert van den Wassenberg ook wonende te Lierop voor notaris Pieter Cort op 21-11-1713.
Verkopen aan Hendrick Verheijen mitsgaders aan Aert Verheijen, wonende onder Bakel, de erfgoederen gelegen
Lierop, een huijs, schuer en aangelag.
folio 36 verso. 23-11-1713: De heeren Hendrick van Rijp, drossart en Nathanaal Walravens, predicant alhier,
verkoopt aan heer Hermen Cremers een rente brief van 400 gl. doorgehaald.
folio 37. 20-12-1713: Sr. Joannes Poorters, wonende te Arle. Verkoopt aan Peter … Joost Cuijpers, wonenden te
Stiphoudt een stuc klant gelegen ontrent de Lijnde genaamd het Block campken.
folio 37 verso. 22-12-1713: Jan Bernarts man van Jenneken dochter van Goort Janssen van Beeck, wonende te
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Stiphoudt. Verkoopt aan Willem Claessen een stuk hoijland.
folio 38 verso. 03-02-1714: Jan Janssen, wonende te Leender Strijp. Verkoopt aan Hendrick Claessen, wonende
te Stiphoudt een hoijbeemt.
folio 39. 21-02-1714: Jan Fransen, wonende te Stiphout, verkoopt aan Frans van der Linden, wonende te
Mierloo. een stuk groeslandt gelegen aan Gasthuijs ackers te Stiphout
folio 39 verso. 12-03-1714: Jan Peters Verhoijsen, wonende te Asten, uit krachte van procuratie van wegen Frans
Deuz en Mechtildis Janssen zijn vrouw. Voor de notaris Judocus Rudolpus Gassel op den 01-03-1714, binnen
de stadt Ceulen. Verkopen aan Nicolaes Peters Verhoijsen, wonende te Someren een groesbeemt gelegen te
Someren ter plaatse genaamd aan het Eijnde schoots.
folio 40. 14-03-1714: Lambert Tijssen, wonende te Asten verkoopt aan Marcelis Dircx, mede wonende aldaar.
Een huijs, hof en aangelag gelegen te Asten ter plaatse genaamd aan de Voordeldonck.
folio 40 verso. 16-03-1714: Jonker Joris Marquelij borgemeester, Hendrick Herincx, Joost Voet. Bekennen
schuldig te zijn aan diaconi armen alhier een somme van 120 gl.
folio 41. 09-04-1714: Goort Matthijssen Verrijt, wonende te Oostrum onder Venroij. Verkopen aan Peter Janssen
van Asten en de kinderen van Frans Janssen van Asten, wonende te Deurne, een derde part van een huijs, hoff
en aangelag gelegen te Deurne terplaatse genaamd Vloeijeijnde.
folio 41 verso. 26-04-1714: Jan Mattheeus Janssen en Maria Mattheeussen zijn zuster met Jenneken en Heijlken
hun zuster wonende te Beekse Donck. Bekennen schuldig te zijn Joris Peters van Hout, wonende op Erpse
Boerdonck. Een somme 150 gl.
folio 42. 26-04-1714: Roeloff Anthonis van Kilsdonck, wonende te Beeck. Bekennen schuldig te zijn aan Joris
Peters van Hout, wonende op Erpse Boerdonk een somme van 100 gl.
folio 42 verso. 27-08-1714: Lijsbet Andriessen wed. van Joost Philpsen, wonende alhier, verkopen aan Jan
Driessen haar broeder, wonende te Stiphout. Een derde part van een huijs, hoff en effenis zo zijn vader Andries
Jan Driessen als in togte en erfrecht heeft bezeten, gelegen onder Stiphout.
folio 43. 27-08-1714: Jan Andriesen, wonende te Stiphoudt, bekend schuldig te zijn aan vrouwe Catharina van
Waerden laast wed. van jonkr. de Wees een somme van 60 gl.
folio 43 verso. 27-08-1714: Juffr. Anna van den Boomen, laatst wed. van Hendricus Canters, in zijn leven
medicine doctor eerst wed. van wijlen sr. Dionisius Bunnen. Verkopen in het openbaar een rente van 150 gl.
folio 44. 01-09-1714: Judocus Bummens, Abraham van Breda, gehuwd geweest met juff. Johanna Bummens,
wonende te Eijndhoven, verkopen aan Goort Aarts van Tongelren, een huijs en hoff, op het Bijnders eijnd, EZ.
de weduwe Anthonij Ceunen, AZ. een loop, sterkende tot agter aan de Aa. Als last een cijns van 5 st. 8 penn.
folio 44 verso. 03-09-1714: Sr. Johan Coolen, brouwer en wonende alhier, bekennen een schult te bebben van
100 gl.doorgehaald.
folio 45. 01-09-1714: Maria Gerrit Aerts, wonende te Erp, treed mede op voor haar zuster Jenneken Gerrit Aerts.
Bekennen schuldig te zijn aan Jacob Jan en Hendricx en Dirck Jan Hendricx, wonende te Erp een somme van 40
gl.
folio 45 verso. 03-10-1714: Anthonij Wilbers, wonende te Lierop, Jan Peter en Geertruij wed. van Jan Joost
Manders, wonende te Bakel, Matthijs Swinckels man van Anneken dochter van Wilbert Hendricx van Schipstal,
wonende te Helmondt. Bastiaen Manders man van Catelijn dochter van Wilbert Hendricx van Schipstal.
Mitsgaders Thomas Swinckels man van Hendrina dochter van Wilbert Hendricx van Schipstal, wonende te
Bakel. Alle erfgenamen van voor. Wilbert Hendricx van Schipstal. Verkopen aan Thonis Jan Mansvelders,
wonende te Bakel een huijs, schop en aangelag tegenwoordig in gebruik Jan Joost Weerts, gelegen op het Nuijen
Eijnd te Bakel.
folio 46. 08-10-1714: Matthijs Peter Swinckels man van Anneken Wilbert Hendricx van Schipstal, wonende
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alhier voor haar tocht recht en Maria, Gerrit, Hendrick, Dirck mitsgaders Anthonij Swinckels man van Catharina
Gerrit Hagemans verwekt bij voor. Anneken Wilbers. Verkopen aan Lambert Thonis, wonende te Bakel, een
vervallen schuer, teul, groes, weij en hoijlandt hen aangekomen van Anneken Thomas Reijnders gelegen te
Bakel.
folio 46 verso. 13-10-1714: Jan Franssen Verhees, wonende te Lierop. Verkoopt aan Thomas Janssen Verhees,
wonende te Lierop. Een acker teullandt gelegen te Lierop.
folio 47. 27-10-1714: Hendrick Matthijssen van Eijck, wonende te Lierop. Verkoopt aan Hend: Franssen mede
wonende aldaar, een acker gelegen onder Vlierden.
folio 47 verso. 12-11-1714: Juffr. Anna vanden Boomen, laatst wed. van hr. Henricus Canters in zijn leven
medicijn doctor en eerst wed. en erfgenamen van wijlen Dionisius Bunnen, die erfgenaam was van zijn broeder
mr. Johan Baptista Bunnen zaliger. Verkopen aan heer Hermen Cremers een obligatie van 100 gl.
folio 48. 12-11-1714: Jan van Brussel, schepenen en wonende alhier. Verkoopt aan Peter de Greeff, wonende te
Nunen een rente brief van 100 gl.
folio 48 verso. 20-11-1714: Jonkr. Gaspar Hendrick Beckx, heer van Quabeeck Hooghuijs ect. Verkoopt aan
Exel. Maximiliaen Nicolaes grave van Arbergh Valleaengh
folio 49. 20-11-1714: Wilbert Hendricx van Maldenburgh, wonende te Erp, bekend schuldig te zijn aan Hendrick
Andriessen van der Meulen, wonende te Gemert een somme van 100 gl.
folio 49 verso. 24-11-1714: Voor schepenen van Helmondt Peter Willems van Haendel man van Jenneken Jan
Melissen van Elsen, Anthonij Leenders van Boort man van Johanna Maria van Elsen, Jan Dircx man van Ida van
Elsen en Ardina van Elsen. Allen erfgenamen van voorn. Jan Melissen van den Elsen, wonende te Erp. Maken
een deling. 1 e lot en 2 e lot krijgt Peter Willem van Haendel en Adriana van Elsen een huijs, hoff en aangelag.
gelegen op het Loo Eijnd. Het 3 e en 4 e lot gaat naar Anthonij Leenders van Boort, man van Johanna Maria van
Elsen en Jan Dircx man van Ida van Elsen een somme van 231 gl.
folio 50 verso. 24-11-1714: Peter Willems van Haendel man van Jenneken Jan Melissen van Elsen en Ardina
van Elsen, wonende te Erp. Verkopen aan Heijmen Aert Jaspers, wonende aldaar een perceel hoijlandt gelegen
in de Roost.
folio 51. 30-11-1714: Lisbeth Thomas en Jan Janssen man van Maria Thomas, wonende op de Donck onder
Beeck. Verkoopt aan Lambert Janssen, wonende op de Erpse Boerdonck een perceel hoijlandt gelegen op de
Bremmer onder Beeck.
folio 51 verso. 15-12-1714: Jacobus van der Horst, wonende te Deurne. Verkoopt aan Isaacq van Esch, mede
wonende aldaar, een rente van 100 gl.
folio 52. 24-12-1714: Juffr. Johanna Helena van Oldenzee, wonende alhier. Verkoopt aan Hendrick Hendrick
Raemakers, wonende te Stiphout een perceel teulland genaamd de Heesch onder Stiphout gelegen.
folio 52 verso. 11-01-1715: Silvester van der Heijden, wonende alhier. Verkoopt aan Jan van der Heijden zijn
zoon een huijs en erve gelegen in de Veestraet.
folio 53. 10-01-1715: Francis Marcelis Slaets, wonende te Vlierden, treed mede op voor Wilbert en Peter
Marcelis Slaets, Cornelis van de Kerckhoff man van Jenneken Marcelis Slaets. Jacob Thomas man van Heijlken
Marcelis Slaets. Alle kinderen en erfgenamen van Marcelis Aert Slaets. Verkoopt aan Jan Antonis Smits,
wonende te Vlierden, een beemd gelegen te Asten.
folio 53 verso. 28-01-1715: Antonij Wilbers, wonende te Vlierden, Jan en Geertruij wed. van Jan Joost Manders,
wonende te Bakel, Matthijs Swinckels man van Anneken dochter van Wilbert Hendricx van Schipstal, wonende
te Helmondt. Bastiaen Manders man van Catalijn dochter van Wilbert Hend: van Schipstal, wonende te Bakel.
Zich mede sterk makende voor Peter Wilbers, alle erfgenamen van voorn. Wilbert Hendricx van Schipstal.
Verkopen aan Gerrit Jan Welten, wonende te Brouwhuijs onder Vlierden een huijs, hoff aangelag gelegen op
Brouwhuijs.
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folio 54. 11-02-1715: Arnoldus Leemans, schepenen alhier en Cornelis van Deurne armen meester alhier.
Verkopen aan Peter Wilbers, wonende te Beeck een rente van 6 gl.
folio 54 verso. 11-02-1715: Wijnant Gijsbers, wonende te Lieshout, maakt zich sterk voor Jan broeder en
Anneken zijn zuster. Verkopen aan Peter Wilbers, wonende te Beeck een huijs, hoff en aangelag, gekomen van
Maria Gijsbers gelegen onder Beeck.
folio 55 verso. 12-02-1715: Jan Janssen Coppens, wonende te Erp, verkoopt aan Goort Goorts van Oudtvelt,
mede wonende aldaar een perceel hoijlandt gelegen in de Hoogen beemt onder Erp. Als last chijns int boeck van
heer van Helmond.
folio 56. 16-02-1715: Jan Swinckels, wonende alhier, verkoopt aan Jacobus Janssen Uglas, wonende alhier, een
zille landts gelegen in de Mergensop.
folio 56 verso. 23-02-1715: Dirck Peter Meulendijcx, Peter Thomas man van Anneken Peter Meulendijcx en
Peternel Peter Meulendijcx. Zich mede sterk makende voor Catelijn Peter Meulendijcx, Jan Peter Slegers man
van Heijlken wed. van Peter Meulendijcx. Verkopen aan Jan Anthonis Smits, wonende te Vlierden, een
hoijbeemt onder Vlierden genaamd Foortje.
folio 57. 13-03-1715: Reijnder en Peter Manders broers, verkopen aan Jan vande Weijer wonende te Bakel een
huijs, hoff en aangelag, gekomen van hun ouders. gelegen te Bakel aan den Bentum.
folio 57 verso. 25-03-1715: Aert Janssen, wonende te Arle. Verkoopt aan Leendert Aelbers, wonende Gemert
een huijs, schuer, hoff en aangelag gelegen onder Mierloo, toebehoort hebbende aan Margriet Aert Swinckels
haar leven gewoont hebbende te Arle.
folio 58. 09-05-1715: JanJacobs, wonende te Erp, bekend schuldig te zijn aan Laurens Jansssen, wonende te
Haerlem de somme van 300 gl. doorgehaald.
folio 58 verso. 01-06-1715: Huijbert van Brussel, oud borgemeester alhier, als curateur van de boedel Peter
Swinckels zaliger. Verkoopt aan Jan Laurensse, wonende te Milhese een huijs en aangelag gelegen aldaar.
folio 59. 01-06-1715: De zelve als voor, verkoopt aan Cornelis Clomp, coopman en wonende alhier. Een dries
gelegen buiten de Hoogheijndse poort.
folio 59 verso. 29-05-1715: Goort Willems van Moorsel, wonende te Mierloo. Verkoopt aan Hendrick van
Broeck een beemt gelegen op het Hoogheijnde.
folio 60. 01-06-1715: Huijbert van Brussel, oud borgemeester alhier als curateur van de boedel Peter Swinckels
zaliger. Verkoopt aan Jan Swinckels een half huijs en halve hoff met het achter huijs gelegen aan de Bijnderse
poort.
folio 60 verso. 14-06-1715: Voor schepenen van Helmondt vrouwe Catharina van den Waerden laatst wed. van
jonkr. de Wees, geassisteerd met sr. Adiaen van Bocxtel. Verkopen aan sr. Cornelis Clomp, coopman, wonende
alhier een huijs, achterhuijs, hoffstadt en hoff mette boomen muijr en heggen gelegen aan de Veesche Poorte in
de Veestraet.
folio 61. 14-06-1715: Gerrit, Philips, Hendrina en Jenneken Janssen Becx verkopen aan Jan Hendrick Sanders,
4/5 part in een huijs en hoff, gelegen opt Hoogeijnd, EZ. erfg. Thomas de Cuijper, AZ. kinderen Jan Reijnders
Verbarschot.
folio 61 verso. 03-07-1715: De heer Franciscus Cinck, wonende te Bosch, treed op voor zijn broer Johan Baxtist
Cinck. Verkoopt aan juffr. Peternella Roefs, wonende alhier, een acker op de Vosenbergh.
folio 62. 16-07-1715: Jan Jan Peters, wonende te Veghel, bekend schuldig te zijn aan Jan Adriaens van de Laer,
wonende te Erp een somme van 200 gl. doorgehaal.
folio 62 verso. 16-07-1715: Voor schepenen te Helmondt Huijbert Dirck, wonende op de Erpse Boerdonck.
Verklaard nader van bloede te zijn als Lijsbeth Thomas en Jan Janssen man van Maria Thomas, als Lambert
Janssen. Vernadert aan zijn kinderen een perceel hoijlandt gelegen op den Benner te Beeck.
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folio 63 verso. 07-08-1715: Maria Peters van der Blomme, wonende te Deurne, verkoopt aan haar broer Adriaen
van der Blomme. Een huijs, hoff, landerijen en weijde gelegen te Deurne.
folio 64. 19-08-1715: Jan Hendricx van Balcum, wonende te Gemert. Als bij successie van heer Peter Jegers die
erfgenamen was van Mechel wed. van Hendrick Jegers, in haar leven gewoond te Gemert. Verkoopt aan
Mathias Verhofstadt een obligate van dato 23-05-1683 van een somme van 500 gl.
folio 64 verso. 28-08-1715: Voor schepenen te Helmondt Gerrit Thomas van Mierloo en Lambert Peters van
Woensel als erfgenaam van Wouter Gerrits van Woensel, in zijn leven wonende te Helmondt. Maken een deling
met een huijs en aangelag gelegen op het Hoogheijnde. 1 e lot gaat naar Gerrit Thomas van Mierloo behalve het
voorste gedeelte van het huijs. 2 e lot krijgt Lambert Peters van Woensel die krijgt de achterste helf van het huijs.
folio 65 verso. 29-08-1715: Voor schepenen te Helmondt Adriaen Jan Thonis man van Willemken Jan Aellers,
wonende te Erp. Het voors. Willemken verklaard nader van bloede te zijn als Lijsbeth Thomas en Jan Janssen
man van Maria Thomas, als Huijbert Dircx. Vernaderen een perceel hoijlandts gelegen op de Bemmer onder
Beeck.
folio 66. 30-08-1715: Joseph Aerts Verdeuseldonck, wonende te Deurne. Verkoopt aan Michiel Dircx, wonende
alhier een beemt van de Vonder gelegen al hier.
folio 66 verso. 07-09-1715: Daniel Alexander Maccalla zich mede sterk makende voor Constantin van Zutphen
man van Cornelia Maccalla, Francis de Reloe als voogd van zijn twee onmondige kinderen verwekt bij Sophia
Maccalla. Mitsgaders voor Isabella Justina en Johanna Willemijn Maccalla, alle erfgenamen van Daniel
Maccalla in zijn leven drossard van Stiphoudt. Verkoopt aan Huijbert Aerts, wonende te Mierloo op het Hout,
een stukske teullandt gelegen ter plaatse voors.
folio 67. 21-09-1715: Frensken wed. van Hendrick Bollen, wonende op het Brouwhuijs onder Bakel geassiteerd
met broer Joost Janssen, wonende onder Vlierden. Verkopen aan sr. Michiel Rijckers, wonende te Velthoven een
huijs, hoff en aangelag gelegen op het Brouwhuijs onder Vlierden. Aan gekomen van bij testament voor
schepenen te Vlierden 04-11-1694.
folio 67 verso. 15-10-1715: Jan Marcelis Conincx, wonende te Someren, verkoopt aan Jan Janssen Roijmans,
wonende aldaar een half huijs en hof gelegen ter plaatse genaamd de Ruijter binnen Someren.
folio 68. 25-10-1715: Isaacq Oucoop, deurwaarder, Hermen Cremers, gewesen collecteur der verpondingen,
Adriaen van Boxtel, Joseph van Riel, verpondings beurders. Een huijs, aengelach, brouwerij, brouwketel en
cuijpen, aan het Bijnderseijnd, staande op naam van de kinderen Hendrick van Stercxsel, wordt in het openbaar
verkocht aan Jan Willem Coolen, voor 515 gl. Als last 2 kannen wijn aan de kerk.
folio 68 verso. 02-11-1715: Adriaen Anthonissen Battevier, man van Jenneke Antonis van der Brugge, wonende
te Gemert, verkoopt aan Wouter vande Velden, 1/6 part van uit een huijs, hoff met drieske daar aan gelegen,
agter de Ameijde, EZ. Arnoldus Leemans, AZ. waterloop. Als last een cijns van 9 st.
folio 69 verso. 14-11-1715: Willemijn Aert Schenkels, wonende alhier, geassiteerd met Johan van den Laeck.
Verkopen aan Johannes Vleugels, wonende te Hommert in het landt van Valckenburgh. Een perceel ackerlandt
gelegen te Schimmen in het landt van Valckenburgh.
folio 70. 30-11-1715: Voor schepenen te Helmondt, Goort Goorts van Ouvelt, wonende te Erp en Peter Janssen
en Maria Janssen, wonende te Eesteren in land van Cuijck. De erfgenamen van Jan Goorts, maken een testament
van de goederen van Goort Goorts en Jan Goorts voors. 1 e lot krijgt Goort Goorts een huijs, hoff en landerijen,
gelegen te Erp.
folio 70 verso. 19-12-1715: Jan Anthonis van der Brugge als erfgenaam van zijn vader Anthonij van den
Bruggen. Maken zich mede sterk voor Hendrick, Dirck en Luijtje van de Bruggen mitsgaders voor de
onmondige kinderen van Hend: van den Bruggen. De erfgenamen van Antonij van der Bruggen, wonende
Gemert, verkopen aan Wouter van de Velden, wonende alhier vijf parten uit een huijs en hoff gelegen achter de
Ameijde. Alst in het van heer van Helmondt 9 st. chijns.
folio 71 verso. 04-01-1716: Gerrit Jacobs van den Bomen, wonende te Deurne, verkoopt aan Jan Anthonis Smits,
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wonende te Vlierden. Een hoijbeemd gelegen te Lierop.
folio 72. 14-01-1716: Hendrick Leenders van Hoeck, wonende alhier. Verkoopt aan Frans Janssen van Geldrop,
wonende alhier een perceel teullandt gelegen in de Hoogheijtse clamp.
folio 72 verso. 29-02-1716: Goert Cornelis van der Vee en Willem van van Bree, wonende te Deurne, verklaren
dat Jacob Berckers, Hend: en Cristiaen Spreeuwen mede zich sterk maken voor Jan en Arnoldus haar broeder en
voor Catharina en Christijn haar zusters. En Peter Cornelis van der Vee, wonende de Deurne, mede sterk
makende voor Cornelia en Anna zijn zusters en mede voor de onmondige kinderen van Servaes Huijbers van
Croij en Jan Gielens, wonende te Deurne als momboir van de onmondige kinderen Leendert Janssen van
Gimberghe als mede Maria Jan Cuijpers meerder jarige dochter. Verkopen aan Gevert van Deurne een hoijlandt
gelegen te Asten.
folio 73. 29-02-1716: De selve in qualitijt als voor. Verkopen aan Jan Anthonis Smits, wonende te Vlierden een
hoijlandt.
folio 73 verso. 29-02-1716: De selve in qualitijt als voor. Verkopen aan Margriet Smits de wed. van Jan
Verdijsseldonck, wonende Someren een hoijlandt gelegen te Someren.
folio 73 verso. 02-03-1716: Dirck Anthonis, wonende op de Beeckse Donck treed mede voor zijn broer Jan
Anthonis. Verkopen aan Maria en Lijsbet de kinderen van Huijbert Dirck Aerts, wonende op Erpse Boerdonck.
Een acker teullandt gelegende op het Erpse Boerdonck.
folio 74. 02-03-1716: Anthonis Hendricx, wonende op de Donck, bekend schuldig te zijn aan Dirck Janssen van
Osch, wonende op Erpse Boerdonck een somme van 125 gl.
folio 74 verso. 07-03-1716: Gerrit Thomas van Mierloo, wonende op Mierloo Hout. Verkoopt aan Lambert
Peters van Woensel, wonende alhier, een huijs en hoff gelegen op het Hoogheijnd. Een deling voor schepenen
28-08-1715.
folio 75. 07-03-1716: Peternella Lambert Hurckmans wed. van Peter Gerrits van Woensel, wonende alhier
voor het het tocht recht van haar zoon Lambert. Verkopen aan Gerrit Thomas van Mierlo, wonende op Mierloo
Hout. Een huijsken gelegen alhier in het Campstraetje.
folio 75 verso. 16-03-1716: Juffr. Elibeth Leijten wed. van sr. Willem Eijken, wonende te Erp, heeft uit kracht
van testament van dato 15-06-1708 voor notaris Herman Bijmans. Verkopen aan Willem Peters van den Berch,
wonende op Erpse Boerdonck drie perceel hoijlandt gelegen in de Loo onder Beeck.
folio 76. 18-04-1716: Johan Moons, wonende te Nunen, verkoopt aan Dilis van Engelandt, ook wonende aldaar
een sestiende part in rente 500 gl.
folio 76 verso. 27-05-1716: Wij Gerrard Huberti en Cornelis de Graeff, schepenen van Helmondt. Op heden de
16-11-1713, voor mij Hend: van Rijp notaris. de getuigen onder genoemd Sr.Johan Kets, chirugijn, appotecaris,
wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Dirck Deckers, oud president schepenen alhier, een somme van 100
gl.
folio 77 verso. 11-06-1716: Dirck Paulus Brouwers, wonende te Lieshout, met zijn vader Paulus Brouwers.
Bekennen schuldig te zijn aan Hendrick Stercken ook wonende aldaar een somme van 100 gl. doorgehaald.
folio 78. 17-06-1716: De heer Hermen Cremers, een stuk teullant gelegen op de Meulentoren bij de Tolpael. Bij
openbare verkoop voor schepenen s Bosch op de 13-06-1716 verkocht aan Gerrardus Hubet.
folio 79. 20-06-1716: Theodorus Otgens, wonende alhier, mede zich sterk maken voor Jacobus, Anna en Adriana
Leijten de kinderen en erfgenamen mr. Nicolaaes Leijten. Verkopen aan Matthijs Jan Tijssen, wonende te
Someren een rente brief van 6 corolus gl.
folio 79 verso. 18-07-1716: Hendrick Leendert Becx, wonende alhier. Verkopen aan Aert Anthonis Dirck,
wonende te Nunen. Een hoijlandt gelegen te Nunen.
folio 80. 22-08-1716: De heer Hendrick Canter, wonende te Lieshoudt , verkoopt aan Hendrick Peters van
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Baerschot, wonende te Vlierden. een hoijbeemt gelegen onder Vlierden.
folio 80 verso. 14-10-1716: Joncker Gaspar Hendrick Becx, heer van Quabeeck Hooghuijs ect. Verkoopt aan
Antonij Wilbert Vissers, wonende alhier een huijs, hoff en stal gelegen in de Kerckstaet. De verkopers aan
gekomen bij deling op 31-01-1707 voor notaris Theodorus van Asten
folio 81. 14-10-1716: Joseph Aerts Verdeuseldonck, wonende te Deurne, verkoopt aan Aert Aerts Slaets,
wonende te Vlierden, een huijs, schuer, hoff en aangelag, gelegen onder Vlierden. Dat de voorn. Verdeuseldonck
bij delinge van zijn moeder voor schepenen te Vlierden op 17-01-1681.
folio 81 verso. 15-10-1716: Joseph Aerts Verdeuseldonck, wonende te Deurne, verkoopt aan Jan Cornelis
Vogels, wonende alhier een beemt in de Gemeijne beemden.
folio 82. 03-12-1716: Martinus des Tombe, rentmeester, verkoopt een huijs, brouwerij en hoff gelegen te
Helmondt aan de Marckt. Voor schepenen binnen s Bosch op den 13-06-1716 publiekelijk verkocht aan de heer
Hermen Cremers voor de somme 800 gl.
folio 82 verso. 03-12-1716: Martinus des Tombe, rentmeester, verkoopt aan hr. Hermen Cremers, een huijs in De
Hage, item de Hooge acker, groot 6L. 32R.
folio 83. 03-12-1716: Martinus des Tombe, rentmeester, verkoopt aan Hermen Cremers een hoijbeemt gelegen te
Bijnderen aan de Aa.
folio 83 verso. 03-12-1716: Martinus des Tombe, rentmeester, verkoopt aan heer Cremers een dries gelegen
onder Helmondt aan het Potten straetje.
folio 84. 03-12-1716: Martinus des Tombe, rentmeester, verkoopt aan heer Cremens, een perceel weijlandts
genaamd den Dapperen.
folio 84. 03-12-1716: Martinus des Tombe, rentmeester, verkoopt aan heer Cremers, een beemt in de
Middelweert onder Helmondt.
folio 84 verso. 15-02-1717: Juffr. Anna van Elten, geassisteerd met Gerrard Donckers, drossart van Gemert haar
man. Verkoopt Hendrick Hannen, wonende te Gemert een obligatie van 3200 gl. ten laste van Hoogh Ed.
Welgeboren vrouwe Mechelt van Keppel of nu den heere hoogschout van s Hertogenbossche als eigenaar van de
hoeve Heijtrick te Liessel onder Deurne, voor schepenen te Deurne op 13-06-1684.
folio 85. 11-03-1717: Dirck Wagemans, oudt borgemeester, wonende alhier. Verkoopt aan Helena van Bocxtel
wed. van Peter Wagemans, wonende alhier een obligatie van 100 gl.
folio 85 verso. 15-03-1717: Sr. Joost Voet, wonende alhier, de goederen van Dirck Deckers notaris heeft een
schuld van 300 gl. doorgehaald.
folio 86. 09-06-1717: Isaacq Oucoop, deurwaarder, bij autorisatie van Hermen Cremers, een huijs, aengelag,
hoff en boomgart, groot 2 lopen 2 roeden. Wordt bij een brandende kaars verkocht aan Aert vanden Boogart.
folio 87. 09-06-1717: Den voorn. deurwaarder verkoopt aan Goort Janssen van Mierloo, man van Jenneken
Dirck Huijbers. Een huijs met stallinge en aangelag gelegen in de Kerckstraet, toebehoort hebben aan de
kinderen van Leendert Poels.
folio 87. 19-06-1717: Isaacq Oucoop, deurwaarder, verkoopt aan Joost Voet een huijs gelegen op Hoogheijndt,
toebehoort hebbende aan Lijsken de weduwe van Jan Reijnders Verbarschot.
folio 87 verso. 09-06-1717: Den voorn. deurwaarder verkoopt aan sr. Hendrick Voet, borgemeester alhier. Een
huijs met den hoff, gelegen aan de Bijnders brucxken toebehoort hebben aan de wed. Andries Lambers.
folio 87 verso. 21-06-1717: Den hoogh Ed. Geb: heer Fredrick Thomas Iooij general major te s Bosch ect. Mede
voor Ho. Ed. Geb. heer Gasper van Kinschot. schepenen van Delft ect. Executie van de boedel en nalaten schap
van wijlen de Hoogh Ed. Geb. Vrouwe Anna Maria Tromp, vrouw van wijlen heer Cornelis Gans, ridder,
baromet heere van Nulant Bommenede Blois, president schepenen van s Bosch, ect. de heer Ivroij als man van
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Alida Maria van der Horst en gemachtig van heere Nicolaes Kivit, capiteijn ter zee ect. Mitsgader heer Cornelis
Speelman, ridder baronet heer van Nulant, als erfgenamen van Hoogh Ed. Geb. Vrouwe Anna Maria Tromp voor
notaris Pero de Cassemajor op 05-05-1717. Verkopen aan Cornelis Clomp, wonende alhier een acker teullants.
folio 88. 21-06-1717: Den voorn. Hoog Ed. Geb. Heere, verkoopt aan heer Johan de Cassemajor een acker
gelegen te Stiphout.
folio 88 verso. 21-06-1717: Den voorn. Hoog Ed. Geb. Heere, verkoopt aan mr. Anthonij Molemakers,
advocaat. Een hoeve landts genaamd ter Straete gelegen te Nederwetten, betaande in huijsinge, schuer, hoij, weij
en teullanderijen.
folio 89. 17-07-1717: Daniel Alexander Maccalla, maakt zich mede sterk voor Constantijn van Zutphen, en van
Cornelia Maccalle, Francois de Rolouw man van geweest van Sophia Maccalla, Johanna Willemijn en Isabella
Maccalla. Alle erfgenamen van Daniel Maccalla, in zijn leven drossaert van Stiphout en Anna van Maenen.
Verkopen aan Cornelis van Strijp, wonende te s Bosch. Een somme van 200 gl. ten laste van Helmont.
folio 89 verso. 26-07-1717: Voor schepenen van Helmondt Joseph Francis Conincx, wonende te Deurne,
verklaard nader van bloede te zijn als Joseph Aerts Verdeuseldonck. Vernadert twee percelen beemt.
folio 90. 05-08-1717: Jan de Mol Becx, wonende alhier man van Doethea van Gassel. Verkoopt aan Francis van
Hoeck zijn schoonzoon en Adriana zijn dochter. Een half huijs en halve hoff gelegen op de Marckt.
folio 90 verso. 07-08-1717: Jan Linders van Braght, verkoopt aan Jan de Mol Becx, een huijs en hoff, gelegen
op de Steenwegh. Aangekomen van zijn eerste huijsvrouw Dirxken Dircx van den Goor, van Joris van
Tinnecum, voor notaris Deckers op 07-12-1705.
folio 91. 05-10-1717: Wij Gerardus Huberti en Cornelis de Graeff, schepenen te Helmondt. Op heden
04-01-1712 compareerd voor mij Hend: van Rijp, sr. Arnoldus Leemans, bekend schuldig te zijn aan Dirck
Deckers een somme van 22 gl. doorgehaald.
folio 92. 27-11-1717: Den Hoogh Ed. geb. Heer Frederik Thomas Ivoij generael major ten dienste deser lande
commander der stadt en Meijerij van s Bos ect. , treedt mede op voor Heer Ed, Jasper Kinschot, president
schepenen en Raet der stadt Delft ect. volgens procuratei onder sijn Ho. Ed. signature en cachet de
24-05-1717 verlende en hier gebleken de Wel H. Ed. mr. Ivoij sich daer voor mede fort en sterk maken als resp.
exceuteure van de boedel en nalaten schap van wijlen de H. Ed. vrouwe Anna Maria Tromp, weduwe van
wijlende H. Ed. Geb. Heer Cornelis Gans, in zijn leven baronet Ed. Ridder Baronnet Heer van Nieuland Bomine
de Blois voor notaris Casamajor op 05-04-1717 gepasseerd, verkopen in het openbaar een welgelegen huijs ect.
op het Bijndersent, bewoond door weduwe Willem van Galen en Paulus Goorts, gaat naar mr. Johan van
Leeuwen.
coopp
320-0-0
laste in capitael
59-4-6
totael
79-4-6
40 penn:
9-9-10
10 verhoijgh
0-19-0
folio 93. 04-12-1717: Pero Porters, wonende te Aerle verkoopt aan Jan van Riet, wonende Asten, voor de helft.
Een huijs, hof en aangelag gelegen te Someren. Bij deling voor schepenen alhier op13-05-1713.
folio 93 verso. 20-12-1717: Juffr. Maria Anna Colen, wonende te Eijnhoven, geassiteerd met sr. Hend: van
Gemert. Verkopen aan Dirck Andriessen, wonende alhier een huijs en hof gelegen alhier in de Veestraet,
bewoond door Aert van de Bogaert.
folio 94 verso. 03-02-1718: Compareerd voor heeren schepenen te Helmont, de heer Hend: van Gemert wonende
Bosch, verklaard nader van bloede te zijn als Juffr. Maria Anna Colen, wonende te Eijnhoven, als Dirck
Andriessen, wonende alhier een huijs en hof gelegen alhier in de Veestraet, bewoond door Aert van de Bogaert.
folio 95. 03-02-1718: Arnoldus Leemans, verkoopt aan Jan Janse Clumpers, een huijs en aengelagh, op het
Bijnderseijndt, EZ. Hendrik van der Vorst, AZ. Jan Janse van Osch.
folio 96. 07-04-1718: Dirck Coenen, wonende alhier man van Allegonda van den Bos. Verkopen aan Gerardt
Huberti, wonende alhier een derde part uit een huijsen hof gelegen in de Bijnderstraet. Een last aan het boek van
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heer van Helmont.
folio 96 verso. 11-04-1718: Jan en Thomas Jacobs van Cauwenbergh, Andries vanden Broek, man van Geertruij
Jacobs van Cauwenbergh, Jan Lamberts van Woensel, man van Willemijna dochter van Peter Thomas Schepers,
Wouter Dielissen van Luijk, schoonvader van Jenneke Jacobs van Cauwenbergh, Peter van Glabbeek en
Lambert vander Elsen als voogd van voorn. Jenneke Peter van Trigt en voogd van zijn 3 kinderen verwekt bij
wijlen Hendrina Jacobs van Cauwenbergh. Joseph Delissen en Dirck Wagemans van wijlen Peter verwekt bij
wijlen Jenneke Peter Thomas Schepers, Anthonij vanden Eventuijn als vader van zijn dochter verwekt bij
Anneke Thomas Schepers. Allen erfgenamen van wijlen Lucia Thomas Schepers en wijlen Jan Ariaens van
Helmont. Verkopen aan Peternella Roefs een huijs, hoff en aengelagh opt het Hoogeijndt gelegen alhier.
folio 98. 11-04-1718: Selven als voors. verkopen aan juffr. Peternella Roefs, wonende alhier een huijs, hoff en
aangelag gelegen op het Hoogheijndt, alhier.
folio 98 verso. 11-04-1718: Selven als voors. verkopen aan Cathalijn wed. van Delis Bernarts, wonende alhier
een dries gelegen op het Hoogeijnt, ter plaatse genaamd den Heuvel.
folio 99. 11-04-1718: Selven als voors. verkopen aan Jan Roefs, wonende alhier een akker in de Hoogheijntse
clamp.
folio 99 verso. 11-04-1718: De selve als voors. verkopen aan Jenneke wed. Willem Martens van Hoeck. Een
acker in de Wijngaert straet.
folio 100. 20-05-1718. Jan van Hapert, man van Allegonda van de Luijtelaer, wonende te Woensel. Verkoopt
aan Johan de Casse major, drossart alhier een dries in de Middelcamp.
folio 100 verso. 15-06-1718: Peter Cornelis Baudewijns, wonende alhier verkopen aan Coernils en Maria
Baudewijns een huijs, hoff en achter huijs gelegen alhier aan de Merckt. Als last in het boek van heer van
Helmont voor de helft 1 cijns van 1 sr.
folio 101 verso. 30-07-1718: Peter Olifiers van den Bergh mr. timmerman, wonende te Helmont, aende Hoogh
Ed. Geb. heeren excuteurs van den boedel en de nalaten schap van wijlen ook de Hoogh Ed. Geb. vrouwe Anna
Maria Tromp, in haar leven vrouwe van Nulant ect. heeft vertoondt seker handschrift met de bekende handt van
welgem. Vrouwe van Nulant geschreven ende onderteekent in dato 04-09-1702. Lijdende als volght also wij
hebben dikmaels ondervonden dat door een haestige doot de mensche ongelijk geschiet, so is dese dat ik
verclaren dat het huijs staende op de Mart gekomen van Wouter Peters vrinden door de heer van Nulandt
gekoght van Pieter Olifiers, deze verklaard niet schuldig te zijn.
folio 103. 31-08-1718: Dirck Deckers, wonende alhier, verkoopt Nicolaes Roos een beemt gelegen van Voorste
beemde, volgens verpondingen fol. 91.
folio 103 verso. 03-10-1718: Juffr. Catharina Herincx wed. van sr. Johan Colen, wonende te s Bos, geassiteert
met Peter van den Bergh. Verkopen aan Dorothea van den Broek, wonende te Bakel, een hoeve genaamt de
Rijpelbergh gelegen te Bakel, bestaande in huijs, hoff, schuer, landerijen, hoijvelden, eeussels en heijvelden.
Tegenwoordig in gebruik door Jan Clasen.
folio 104 verso. 13-10-1718: Arnoldus Leemans verkoopt aan Jan de Mol Becx, t.b.v. Thomas Jan de Mol Becx
een huijs en hoff, gelegen agter de Ameijde, EZ. Wouter van der Velde, AZ. Grootenacker.
folio 105. 20-10-1718: Matthijs van der Laeck, wonende alhier gehuwd geweest met Jenneken Goijarts van
Duppen. Die eerder wed. was van Bernardus Verschuren en daar naar van Jan Anthonis van Breugel. Een
testament op den 19-06-1694 voor de notaris Theo Alberts. Verkopen aan Maria Dirck Huijbers Coenen wed.
van Jan van der Laek, wonende alhier een huijs, schop, groes en teullande gelegen te Breugel ter plaatse
genaamd Oirle. Tegenwoordig in gebruik bij Maeijke wed. Gerrit Eijmberts.
folio 106. 29-10-1718: Hendrick Cleene, deurwaarder, heeft uit krachte van Aert vande Bogaert als collecteur
van de verpondingen van het 1714. Verkoopt aan Jan Cornelis Vogels, wonende alhier een acker gelegen op de
Molen toren.
folio 107. 29-10-1718: Den voor. deurwaarde verkoopt aan Arnoldus Wagemans, wonende alhier landt gelegen
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in de Groote clamp.
folio 107 verso. 05-11-1718: Willem Hendricx van der Meulen, wonende alhier verkoopt aan Willem van Enten
een huijs en hoff gelegen op het Bijnderseijndt.
folio 108 verso. 23-11-1718: Sr. Jan Jansen Conincx, wonende te Eijndhoven, treed op voor sr. Hend: van
Gemert, wonende te s Bosch voor schepenen te Eijndhoven op 12-02-1718. Verkoopt aan Hendrick Hamers,
wonende alhier een huijs en hof gelegen in de Veestraet. Tegen woordig in gebruik bij Aert van den Bogaert.
folio 109. 25-11-1718: Cornelis Gijsberts, man van Prijn de Louw, wonende te Deurne, Jan de Louw, wonende
te Suijtlandt buijten de stadt van Briel, Hend: Wielemans man van Lijsbeth de Louw, wonende buiten de stadt
Haerlem. Maken zich mede sterk voor Helena en Anneken de Louw, haar zusters, wonende te Deurne. Verkopen
aan Dirck Anthonis Meulendijck, wonende te Deurne, twee percelen hoijlandt gelegen alhier genaamd de
Mergensop.
folio 110. 08-12-1718: Peter Dircx Colen, wonende te Vlierden, man van Jenneke Joerdens, verkopen aan Jan
Nooten, ⅓ part van een huijs, hoff en aengelagh, met 15 lopens land, ter plaatse genaamd het Bijstervelt, in
gebruijk door Hendrik Pauwels. Als last een chijns van 10 st. en 1 mud rogge aan de armen.
folio 110 verso. 14-01-1719: Preijn van Broek wed. van Peter zoon van Gerardt Becx, wonende alhier.
Geassisteerd met Jan de Mol Becx. Verkoopt aan Quirijn van Niel, wonende te s Bos een obligatie gepasseert bij
Hend: Paulus van den Broek voor s Bos op de 14-4-1663,
folio 111 verso. 26-01-1719: Sr. Johan Oldenzee, wonende alhier, heeft de goederen Gerrit Josephs
Verduijseldonck in het openbaar verkocht aan Hendria Jan Becx ten behoeven van de gemeene armen alhier
twee sillen landts gelegen in het Hemelrijck.
folio 112. 31-01-1719: Peter Everts van Haendel, mitsgader Maria en Catharina van Haendel zijn zuster beijde
meerder jarige jonge dochters de eerste geassisteert met Dirck Roeffs en de tweede met hr. luijtenant Johan
Winteroij. Verkopen aan de heer Pieter de Cort president alhier een huijs, hoff en erve gelegen in de Veestraet.
Hun bij transport voor schepenen der stadt s Bosch van Hermanus Cremers op den 22-03-1718 aangekomen.
folio 113 verso. 02-02-1719: Sr. Johan Oldenzee, wonende alhier, treed op voor Gerrit Joseph Verdeuseldonck.
Verkoopt aan Dirck Swinckels, wonende alhier, een huijs, hoff en aangelag gelegen op de Heuvel alhier.
folio 114. 02-02-1719: De selve als voor verkoopt aan Jenneken wed. van wed. Willem Martens van Hoek een
huijsen hof inde Meijstraetje alhier.
folio 114 verso. 03-03-1719: Jenneke Rosendaels geassisteerd met Marcelis Custers en Adriaentje Rosendaels,
geassisteerd met Peter Jacobs, verkopen aan Adriaen van Creijl en Jacobus Vervester een huijs en hoff gelegen
op het Hoogeijndt.
folio 115. 09-03-1719: Joris van Waerdenburgh, wonende alhier, bekend schuldig te zijn aan Jacob Aerts
wonende te Venroij coopman in granen. Een somme van 400 gl.
folio 115 verso. 28-03-1719: Juffr. Maria van Oldenzee eerst wed. van Andries Roeffs, wonende alhier. Klaagt
over dat haar dochters verwekt bij Willem Winteroij die schulden gemaakt bij begraven van haar dochter
Catharina.
folio 117. 18-04-1719: Isaacq Oucoop, deurwaarder, met Hermen Cremers waarnemende van de heer Martinus
de Tombe rentmeester van de geestelijke goederen over Peelandt van dato 17-04-1719. ons schepenen gebleken
de huijsinge genaamd de Verweij met de ketels daar toe behoren, gelegen in de Veestraet. Item nog een huijs
daar neffens. 930-0-0
folio 118. 18-04-1719: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Jan Swinckel, wonende alhier een landt genaamd
den Dappere.
folio 118 verso. 18-04-1719: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Rudolph Tiebos, wonende in s. Bos, landt
gelegen in de Mierlose beemden
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folio 118 verso. 18-04-1719: Den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Jenneken wed. van Anthonij Janse Ceunen
een acker in de Ameijde straet.
foilo 119. 27-05-1719: Peter Booms, wonende te Geldrop man van Anthonetta Plaen een der erfgenamen van
wijlen Anthonetta Plaen de wed. van Adolphus Plaen, verkoopt aan Margrietha Evert Hurckmans, wonende
Deurne een beemt gelegen alhier in de Gemeene beemden.
folio 119 verso. 13-11-1719: De juffr. Maria Catharina en Johanna Helena van Oldenzee, wonende alhier,
geassisteerd met Peter van Glabbeecq. Verkopen aan Andries van Haendel een acker gelegen alhier, acker ter
plaatse genaamd op de Meulentooren.
folio 120 verso. 16-12-1719: Johannes Rijckers, wonende te Velthoven, treed op voor Josina Verbiesen wed.
van sr. Michiel Rijcker, wonende te Velthoven. Voor schepenen te Velthoven op 11-12-1719, verkopen aan
Francis Janse wonende te Vlierden een huijs, hoff en aangelag gelegen op het Brouwhuijs onder Vlierden
gelegen. Bij transport voor schepenenen alhier op 21-09-1715.
folio 121 verso. 02-02-1720: Geertuijde Gompers eerst wed. van Nicolaes Pijnappel, wonende op Mierlo Hout,
voor het togt recht van Machiel Pijnappel, wonende te Eijndhoven en Peter de Wolffs man van Margrieta
Pijnappel en voor Maria en Clara Pijnappel alle kinderen van Nicolaes Pijnappel. Verkopen aan Jan Noten een
huijs, achterhuijs, hoff daar achter gelegen in de Veestraet. Als last een chijns in het boek van de heer van
Helmont.
folio 122. 08-02-1720: De heer Lambertus Prouning de Deventer, vendr. en adjudant in het regiment van de heer
collonel de Maleprade man van Catharina Ida Rijers en mede voor heer Mattheus Jacobus Rijers. Voor
schepenen te Dongen op dato 09-12-1719 de erfgenamen van wijlen de heer secretaris Adrianus Wilhelmus
Rijers en juffr. Catharina Roeffs. Hebben verkocht aan Willem Ommeren. Een huijs en hoff gelegen op de Wal.
folio 123. 08-02-1720: Den selven voors. verkoop aan Johan van Rijp, wonende te Delfshaven een beemt.
folio 123 verso. 08-02-1720: Den selven voors. verkoop aan Johan van Rijp, wonende te Delfshaven een beemt
in het Rinkvelt alhier.
folio 123 verso. 08-02-1720: Den selven voors. verkoop aan Martinus van Alphen seretaris te Aerle etc. een
beemt aan de Swanendijck.
124. 05-03-1720: Frans Tempelaar, deurwaarder, verkoopt aan Peternella Roeffs, een ½ huijs en hoff in de
Heijstraet, EZ. Jan Thoon Prinsen, AZ. H. Geest. In bezit geweest van de weduwe van Goort Roeffs.
folio 125. 05-03-1720: Den voorn, deurwaarder verkoopt aan juffr. Petronella Roeffs ter tochte gedurende haar
leven lang ende kinderen van Antonij Smits verwekt en te verwekken bij Catharina Roefs, wonende te Kevelaer
ten erf rechte. Een huijs aande Merckt alhier.
folio 125 verso. 05-03-1720: Den voorn, deurwaarder verkoopt aan juffr. Petronella Roeffs ter tochte gedurende
haar leven lang ende kinderen van Antonij Smits verwekt en te verwekken bij Catharina Roefs, wonende te
Kevelaer. Een acker in de Middel clamp, alhier.
folio 126. 05-03-1720: Den voorn, deurwaarder verkoopt aan Joost Voet, wonende alhier een dries aan het
Wolfstraetje.
folio 126 verso. 05-03-1720: Den voorn, deurwaarder verkoopt aan juffr. Petronella Roeffs ter tochte gedurende
haar leven lang ende kinderen van Antonij Smits verwekt en te verwekken bij Catharina Roefs, wonende te
Kevelaer. Een dries gelegen op Hooge driesen alhier.
folio 127. 05-03-1720: Den voorn, deurwaarder verkoopt aan juffr. Petronella Roeffs ter tochte gedurende
haar leven lang ende kinderen van Antonij Smits verwekt en te verwekken bij Catharina Roefs, wonende te
Kevelaer. Een halve beemt in de Gemeene beemden alhier.
folio 127 verso. 07-06-1720: Hendrick van den Broek, wonende alhier, treed op voor Jan Andriessen van de
Waterlaet en Marijtje Hendricx van de Waterlaet, volgens procuratie op den 02-05-1720 voor notaris Willem
Baert te Haerlem. Verkopen aan Jan Janse van Eijndhoven, wonende alhier een vijfde part in een huijs en hoff
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gelegen op het Bijnders eijndt. Als last 1 st. chijns broek van de heer van Helmont.
folio 128 verso. 19-0-1720: Godefridus van Hees man van Anna Maria van Esch, wonende te Gestel bij
Eijndhoven en Dielis van Engelant, wonende te Nunen en Johannes Verhagen, wonende alhier de twee laatste als
momboirs van den onmondige kinderen van Joseph van Esch verwekt bij Heijlke Jacobs Willems. Verkopen aan
Willem en Maria Ansems van Hout, wonende te Gemert, ieder voor de helft 100 gl.
folio 129 verso. 21-08-1720: Joseph Aerts Verdijseldonk, wonende te Deurne. Verkoopt aan Jan Cornelis
Vogels, wonende alhier een beemt gelegen in de Rietbeemden alhier.
folio 130. 20-08-1720: De heer Adolph van der Meulen, wonende te s Bosch. Verkoopt Bastiaen Hermen
Manders, wonende te Bakel een beemt Bijnderse dijk.
folio 130 verso. 14-09-1720: Frans Tempelaer deurwaarder, ten verzoeken van Anthonij Wilbert Vissers cum
suis, collecteur van de verpondingen. Verkopen aan Hendrick van der Heijden, wonende alhier een huijs en
boomgaert gelegen opt het Hoogheijnt.
folio 132. 14-09-1720: Den voorn. deurwaarder verkoopt Hiromius Maes, wonende alhier een huijs en hoff
gelegen in de Bijnderstraet.
folio 132 verso. 12-10-1720: Jan van Diellekens, wonende alhier als last en procuratie hebbende van de heer en
meester Norbertus Hendricus Snel en Paulus Suijskens advocaat in de s Bosch. Volgens procuratie op den
27-09-1720 voor de notaris Theodorus van Asten. Verder de Wel Geb. heer Johan Willem Baron de Schenck de
Nidechem en vrouwe Catharina Beecx, volgens een procuratie brief te Echternagh gepasseert op 23-07-1720.
Verkopen aan Jan Delis Bernardts, wonende alhier een perceel ackerlandt gelegen op de Vossenbergh in de
Ameijde straet.
folio 133 verso. 16-10-1720: Adolph van Schaeijk, wonende te Deurne, verkoopt aan de wed. Hendrick
Dries.Koijen, ook wonende aldaar een beemt ontrent de Aa.
folio 134. 17-10-1720: Juffr. Maria van Gemert wed. van mr. Lambertus van Flodrop, in zijn leven predicant te
Aerle. Verkoopt aan Aert van de Bogaert, wonende alhier een hoffstadt gelegen in de Hage. Gekomen van Aert
Corst Jans.
folio 135. 14-12-1720: Arnoldus van Bree, wonende te Deurne verkoopt Jan Manders, mulder te Deurne, een
hoijlants gelegen in de Rietbeemden alhier.
folio 135 verso. 25-01-1721: Also de heer Herman Cremers aan Jan Peter Swinckels, wonende alhier hadden
verkocht een huijsinge gelegen in de Veestraet. De gemelde Cremers aan gekomen van Jan de Rijck.
folio 136 verso. 21-02-1721: Joseph Aerts Verduijseldonk, wonende te Deurne, verkoopt aan Jan Willem
Hickspoors de helft een beemt gelegen in de Gemeene beemden.
folio 137. 01-03-1721: Lambert van der Elsen, wonende alhier, verkoopt aan juffr. Catharina van Oldenzee wed.
van Jacobus van der Elsen. Een huijs en hof, gelegen in de Veestraet, hem aangekomen op 18-04-1719 bij
deurwaarder Isaacq Oucoop.
folio 138. 14-03-1721: Mevrouwe Catharina Smits, gehuwd met Arnold Costerius, verkoopt aan Wilbert Sloots,
wonende op het Mierlose Hout, een huijs, boogaert, hoff, teul en groeslanden, aan de Kruijsstraat gelegen, groot
17 lopen. EZ. de straet gaende naer Stiphout. Als last 18 gl. 10 st. Uit geestelijke pacht.
folio 139. 20-03-1721: Willem van Enten, wonende alhier bekend schuldig te zijn aan Andries Dirck van
Lieshout, wonende alhier een somme van 120 gl.
folio 140. 02-04-1721: De heer Martinus van Alphen en Guilliam Spierincx, deekens van de schutterij genaamd
Cleveniers alhier. Verkopen aan Gerardus de Mater, wonende alhier een schuld brief of rente brief ten laste deze
stadt eertijts in de jaren 1586.
folio 140 verso. 09-05-1721: Mevrouw Petronella vanden Hasselholt, genaamt Stockhijm wed. van Hoogh Ed.
heer Johan van de Hasseholt genaamt Stockhijm des huijse Ringelbergh, wonende te Huijseling lande van
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Ravensteijn geassisteerd met Aert Aerts. Verkoopt aan Marcelis Peters wonende te Asten de helft een huijs, hoff
schuer, schop en aangelag genaamd het Sleutje.
folio 141 verso. 26-06-1721: Jonck. Joris Ormi de marquit, wonende alhier man van juffr. Maria Elisabet de
Grotenacker. Bekken schuldig te zijn aan sr. Pieter Vervloet, wonende te Rotterdam een somme van 250 gl.
folio 142 verso. 18-07-1721: Francis van der Waarden, Willem van Liempt. Thomas Cuijpers en Jan Swinckels
als erfgenamen Jan Swinckels en Hend: Cornelis Feijten als momboirs van de vier onmondige kinderen van
wijlen Matthijs Linders van der Vorst verwekt bij Elisabet Hend: Cornelis Feijten. Mitsgader Hendrick van
Geldrop als vader van van de minderjarige kinderen verwekt van der Waarden. Zich mede fort en sterk maken de
voor Catarina van Waarden en de voors. Jan Swinckels en Hend. van Geldop en voor Adriaen Hendrikse,
wonende te Haarlem. Verkopen aan Cornelis Somers de helft van een huijs en hof gelegen in de Kerckstraat. Als
last 2 st. in chijns boek heer van Helmond.
folio 143 verso. 18-07-1721: De zelve als voors. verkopen aan Jan Cornelis Vogel, wonende alhier een beemtje.
folio 143 verso. 18-07-1721: De zelve als voors. verkopen aan Jan Janse van Gemert, wonende te Vlierden de
helft van een huijsplaats met aangelag. Gelegen te Vlierden.
folio 144. 18-07-1721: De zelve als voors. verkopen aan Jan Janse van Gemert, wonende te Vlierden. De helft
van een stuk lant.
folio 144 verso. 18-07-1721: De zelve als voors. verkopen aan Hendick Meulendijkcx, wonende te Someren. Een
stuk land gelegen onder Vlierden.
folio 145. 18-07-1721: De zelve als voors. verkopen aan Francis vander Waarde, wonende alhier een beemt
gelegen achter Col onder Nunen.
folio 145. 18-07-1721: De zelve als voors. verkopen aan Hendrik Cerken, wonende te Heijthuijsen in de landen
Heur. man van Johanna dochter van wijlen Jacobus van der Elsen. Een zesde part uit een huijs en achter huijs
gelegen te Helmont
folio147. 06-04-1721: Arnoldus Leemans, wonende alhier. Verkoopt aan heer Johan de Zeelant secretaris van
Beek een huijs genaamd de Pastorije en het kleijn huijske tegenwoordig bewoont door Prijn Willems Vermeulen,
gelegen te Beek.
folio 147 verso. 22-11-1721: Compareerde voor Pieter de Cort president en Gerardt Huberti schepenen te
Helmont, juffr. Johanna Roefs vrouw van Gerardus van der Horst, wonende te Neijkerck. Bij vertoon een
procuratie, verkopen aan juffr. Petronella Roefs, wonende te Helmont, een somme van 100 gl.
folio 149. 04-12- 1721: Huijbert van Brussel en Jan Swinckel, borgers alhier. Treeden op voor de nalaten schap
van wijlen Heronimus Maes, in zijn leven wonende alhier. Volgens testament op den 17-10-1721 voor notaris
Dirck Deckers, verkopen aan Jan Jochem Kets, de cleermaker, wonende alhier. Een huijs en achter huijs gelegen
aan de Merckt alhier.
folio 150 verso. Compareerde voor schepenen te Helmont Jan Gerrit Becx, mede voor Cornelis van Deurne als
momboirs van de 4 onmondige kinderen Anthometta, Hendricus, Josina en Allegonda van wijlen Godefridus
Gerrit Becx, verwekt bij Maria Isabella van Deurne. Mitsgader Willem van Oeckel als vaderlijke voogt met
Johannes Becx als momboir van het onmondige kindt Josina van Oeckel, verwekt bij Berbera Gerrit Becx en
Josina Clumpers. 1 e lot krijgt Jan Gerrit Becx een acker. 2 e lot gaat naar de vier onmondige kinderen
Anthometta, Hendricus, Josina en Allegonda van wijlen Godefridus Gerrit Becx, verwekt bij Maria Isabella van
Deurne. Een half huijs en hoff gelegen in de Bijnder straet. 3 e lot krijgt het onmondig kind van Willem van
Oeckel, genaamd Josina de anderen helft van voors. huijs. doorgehaald.
folio 152. 29-12-1721: Jenneken vande Waterbeemt wed. van Mattheus Segers, wonende alhier, geadsisteert
met Jan van Geldrop de jonge. Verkoopt aan Jan zoon Peter Eijnhouts, een stukske tellant gelegen in Molenstraet
alhier.
folio 152 verso. 17-01-1722: Sr. Johannes Porters, wonende te Aerle Rixtel, treed mede op voor zijn broer
Hendricus Porters, wonende te Dusseldorp voor notaris op den 20-06-1721 Johannes Martinus Holdt te
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Dusseldorp. De goederen toebehoort hebben aan Bartel Hendricx Verspaget, gelegen onder Lierop, Someren,
Mierlo en Helmont op den 13-12-1721 in het openbaar verkocht aan Jenneken wed. van Willem Martens van
Hoek, wonende alhier. Een hoeve genaamd de Vaerse hoeve onder Lierop en Someren, in gebruik bij Jan
Adriaens en Marcelis Goorts.
folio 153 verso. 17-01-1722: Den selven als voor, verkoopt aan Huijbert van Brussel, wonende alhier een beemt
onde Mierlo gelegen genaamd den Alleman.
folio 154. 17-01-1722: Den selven als voor, verkoopt aan Peter Cornelis Baudewijns, wonende alhier een beemt
gelegen op de Bennedungen.
folio 154 verso. 17-01-1722: Den selven als voor, verkoopt aan Dircx van Lieshout, wonende alhier een
huijsinge en hoff gelegen op het Bijndereijn.
folio 155. 17-01-1722: Den selven als voor, verkoopt aan Gerardt Huberti, schepenen alhier een huijs en hoff
gelegen aan de Wal.
folio 155 verso. 12-02-1722: Huijbert van Brussel en Jan Swinckel, wonende alhier als excuteurs van de boedel
van wijlen Hieronimis Maes. Verkoopt aan Catharina van der Vorst wed. van voors. van de Reek, een huijs en
hoff gelegen in de Bijndestraet alhier.
folio 156. 25-02-1722: Margriet Peters van der Vorst, wonende Gemert met haar broer Hend: van der Vorst.
Verkopen aan haar zuster Anneken Peters van der Vorst een dries gelegen op het Bijnder eijnt alhier.
folio 157. 03-03-1722: Jacobus Vervester verkoopt aan Adriaen van Creijl de ½ van een huijs en hoff, gelegen
op het Hoogeijnt.
folio 157 verso. 20-03-1722: Teunis Dirck Meulendijcx, wonende te Deurne, verkoopt aan Jan Cornelis Vogels
een beemd gelegen.
folio 158. 08-04-1722: Peter Everts van Haendel, wonende alhier. Verkoopt aan zijn zuster Catharina van een
derde part 200 gl. uit huijs in de Veestraet alhier.
folio 158 verso. 26-05-1722: Bernart Delissen, wonende alhier Willem Jansen man van Maria Delissen, wonende
te Asten kinderen en erfgenamen van Delis Paulus en Maria Evers. Verkopen Jan Janse van Gemert, wonende te
Vlierden een negende part van erve gelegen te Vlierden op het Brouwhuijs bestaande uit huijs, hoff en aangelag.
Als last 2 st. chijns boek van heer van Helmont.
folio 159. 10-06-1722: Jan van Dulken, wonende alhier, treed op voor jonkr. Gaspar Bex, wonende te
Moergestel. Verkoopt van Francis Hoek wonende alhier, een hoffke gelegen op de Wiel.
folio 160. 24-06-1722: Compareerde voor schepenen alhier, de heer Wilhelmus van de Stralen en Petrus van
Stralen heer van Milheese.
folio 161 verso. Fransis Conincx in volle bedde wesende, wonende te Asten. Verkoopt aan Cornelis Manders
mulder te Asten een huijs en aangelag gelegen te Someren.
folio 162 verso. 10-08-1722: Hendrik van den Broek, wonende alhier verkoopt aan Machiel Adriaens, wonende
alhier een beemt gelegen op het Hoogheijnt alhier.
folio 163 verso. 23-09-1722: Voor schepen te Helmont. mr. Anthonij Molemakers, als vader van drie onmondige
kinderen, Johanna, Gerardt en Mattheus verwekt bij wijlen juffr. Catharina Roeffs. Mitsgaders juffr. Cunera
Roeffs. Alle kinderen van wijlen heer en mr. Theodorus Roeffs en juffr. Hendrina Conings. 1 e lot krijgt heer
Roeffs, een capitaal van 565 gl. op de gemeente Vierlingsbeek. Als mede de goederen ter plaatse voors. Een
huijs, hoff en boomgaert . Het 2 e lot gaat naar drie onmondige kinderen, een hoeven op Ruth, met twee
derdepart van het Bos aldaar met het recht van oliumeulen. Item het huijs, hoff gelegen te Grotel. Item het huijs
en hof op de Merckt alhier gelegen. 3 e lot krijgt juffr. Cunera Roeffs een hoeve genaamd de Vorst hoff, gelegen
te Vlierden.
folio 165 verso. 31-10-1722: Juffr. Anna van den Boomen, wed. van Henricus Canters, wonende alhier.
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Verkoopt aan Maria Anna Wagemans een dries in de Ameijde straet.
folio 166. 31-10-1722: Frans Tempelaar deurwaarder, verkoopt ten behoeve van de vijf kinderen van Jan vander
Linde, het name Mara, Anneken , Jenneken, Elisabet en Anthonetta. Een huijs, schuer en aangelagh gelegen opt
het Hoogheijnt alhier, de goederen toebehoort hebbende aan kinderen Hend: Verduijseldonck.
foilo 167 verso. 06-11-1722: Jan Joseph van Asten, wonende alhier, vermits zijn minderjarig heijt geassisteerd
met Johan de Cassemajor, met toestemming van Willem van Aerle zijn oom en van Lambert Fransen van Ruth
zijn neef. Verkopen aan Andries van de Broek, wonende alhier. Een half huijs en hoff gelegen in de Bijnderstraet
alhier. Als last 8 penn. chijns boer van de heer van Helmont.
folio 168. 12-11-1722: Daniel Allexander Maccalla, deurwaarder, verkoopt aan Jan vande Laer, een huijs,
aengelag, hoff en boomgaert, groot 2 lopen 2 roeden, gelegen in De Hage.
folio 169. 12-11-1722: den voorn. deurwaarder, verkoopt aan Cornelis Somers, wonende alhier een huijs, erve en
hoff gelegen op de Corte Steenweg. Tegenwoordig in gebruik bij Aert van den Boogaert.
folio 169 verso. 12-11-1722: Daniel Allexander Maccalla, deurwaarder verkoopt aan Cornelia, weduwe van
Martinus Zegers, een huijs en hoff op de Corte Steenwegh.
folio 170 verso. 22-01-1723: Compareerde voor schepenen van Helmont, Hendrick van Geldrop, als vader over
zijn minder jarige zoon Joseph verwekt bij Maria van Weerden en Francis van Weerden als momboir van voors.
zoon. De erfgenamen Tomas Janssen van Weerden en Margarita Verduijseldonck, maken een testament. 1 e lot
krijgt het voorn. kind Joseph een huijs, hoff en aangelag gelegen op den Heuvel. 2 e lot gaat naar Cathalijn van
Weerden een huijs en hoff gelegen in de Cerkstraet.
folio 172. 03-02-1723: Peter Peterse van Glabbeek, wonende alhier man van Hendrina van Riel verkoopt aan
Joseph van Riel. Een huijs en hoff gelegen op het Bijnderseijnd. Aangekomen van zijn grootvader Jan Wilbert
Schenkels.
folio 172 verso. 08-05-1723: Juffr. Elisabeth Wintelroij, wonende te Helmont geassisteerd met momboir bij
rigten naar gewoonte gegeven verklaard dat haar Ed. Mama zaliger mevrouw Leonora van Brakel wed. van de
heer Hend: Winteroij in zijn leven drossard van Asten en Lieshout. Voor notaris de Cort binnen Helmont op den
15-11-1721. de pastorij, huijsinge met den hoff en boogaert te Asten gelegen. De pastorijen van Asten door de
predicant in den tijt bewoont en gebruikt is en ook den tegenwoordige predicant de heer Peter Godefridus
Josselin.
folio 177 verso. 07-06-1723: Frans Tempelaar, deurwaarder, verkoopt aan Hendrick van den Broek, een huijs en
hoff, agter de Ameijde gelegen.
folio 178 verso. 07-06-1723: Als voor en verkoopt aan Hend: van den Broek, wonende alhier een huijs en hoff
gelegen achter de Ameijde alhier.
folio 178 verso. 07-06-1723: Als voor en verkoopt aan Jenneke wed. van Willem Martens van Hoek, een dries
gelegen op het Hoogeijnt alhier.
folio 179. 07-06-1723: Als voor en verkoopt aan Joost Voet, wonende alhiereen dries achter het hoff gelegen op
het Hoogeijnt.

18

