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RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1765-1772
R 122

fol. 134

12-07-1765

Corstiaan
Rombouts,
deurwaarder,
neemt,
namens
Hendrik
Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest:
- de vaste goederen van Antoni Verleysdonk, om daaraan
verhalen ƒ 2-12-8/jr.
in drie teksten - verachterd sinds 1759.
R 155

de
te

12-07-1765

Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, momboiren over het onm.
kind van Hendrik Verberne - verkopen "de oogst te velde" van Hendrik Verberne.
- 14 kopen
Opbrengst: ƒ 210,-.
R 139

fol. 15vo

22-07-1765

De Heren van Asten laten verpachten de aan hen toebehorende
Loverbosche en
Heusdense tienden - over de oogst 1765.
De teksten komen overeen met: R 139 - fol. 1 - 16-07-1763.
- R 139 - fol. 16 - 20-07-1763.
R 122

fol. 134vo

29-07-1765

Goort Manders, 55 jaar, te Someren, verklaart ter instantie van
de Heren van
Asten, dat hij, alhier, te Asten, is geboren "en dat hij van zijn
jeugt aff aan
op den koornwintmoolen heeft verkeert en gemaalen" en dat hij
daarin ook van
jongs af aan door zijn vader, Cornelis Manders, is onderwezen.
Deze is twintig
jaar molenaar op de korenwindmolen van Asten geweest.
Hij, comparant, heeft gedurende lange jaren, tot omtrent 1735, de
molen waargenomen voor zijn vader. En daarna, tot 1740, voor zichzelf, waarna
Goort Lomans,
de tegenwoordige molenaar er op is gekomen.
Hij is daarna nog verscheidene keren op de molen geweest waarbij
hem bleek dat
er geen "verandering of andere manier van doen" op de molen is
gekomen en dat
"met den ouden en gewoonlijken molsterschotel off pan voor
maalloon word geschept uyt ider vat eens".
Het wordt niet anders gedaan als dertig of meer jaar geleden en
hij weet niet dat het ooit anders is gedaan. Hij, comparant,
heeft ook wel horen zeggen dat zijn voorouders en familie wel 150
jaar de molen in pacht hebben gehad.
R 122

fol. 135vo

29-07-1765

- Jan van Engelen, 27 jaar, molenknegt, op de korenwindmolen van
Heese, bij
Leende - toebehorende aan Thuyl van Zeerooskerke, vrouw van
Hees en Leende.
- Andries Willems, 30 jaar, molenknegt, alhier.
Zij verklaren, de eerste comparant, dat hij, in mei 1764, voor
molenknecht is

2
komen wonen bij "den requirant in desen" en daar gewoond heeft
tot mei l.l.
Dat hij gedurende dat jaar de ingezetenen die hun granen ter
molen brachten in
alle getrouwheid heeft gedient, zoals gebruikelijk en op andere
molens gedaan
wordt, zoals te Oirschot, waar hij twee jaar op de molen gemalen
heeft en te
Hoogstraten, in Oostenrijks Braband, waar hij acht jaar geweest
is.
Hij heeft hier op de molen voor maalloon genomen - "eens uyt ider
vat te scheppen met den gewoonlijke molsterpan gelijk vanouts alomme usantie
is".

Door de requirant zijn hem nooit andere orders gegeven - als
alleen dat hij de
ingezetenen wΘl moest bedienen voor den gewoonlijken molster,
zonder iemand tekort te doen.
Comparant meent altijd in die geest gedaan te hebben en heeft ook
nooit klachten van iemand gehad - als nadat den drossard op 1 maart l.l.
heeft "aangehaalt
en gecalangeert" Jan van de Leensel die "publiecq op ligte dag"
zijn granen op
de molen van Someren had laten malen en inbrengen - heeft hij wel
gehoord dat
gezegd werd "dat op de molen niet wΘl wierde bedient".
Hij comparant heeft "voor het meerder gedeelte" de molen in
bedrijf gehouden zonder dat den requirant zich daarmee bemoeide
"aangesien denselve van tijt tot tijt blint is geworden".
De tweede comparant verklaart dat hij in mei l.l. op de molen is
gekomen en er
nog woont.
Hij is knecht geweest op de korenwatermolens te Wetten en Woensel.
Zijn verklaring komt verder overeen met die van de eerste
comparant.
R 98

fol. 181

30-07-1765

Gerrit van Riet, commies van de Tol, verkoopt
Graaff, ondervorster:
- land
het Sant
1. Bernardus Brunas
2. de gemeente
3. Goort Lomans
4. de weg
om: ƒ 21,-.
R 98

fol. 181vo

aan

Roedolff
2 l.

Koops

07-08-1765

Pieter Willem Lomans verkoopt aan Antoni Jacob Kuypers:
- land
de Kaatenacker
2 l.
1-2. weduwe Steven Jansen
3. Hendrik Paulus Verberne
4. de verkoper
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 52-1000.
R 33 - 52

30-08-1765

Vorster van Asten, U zult ter instantie van Hermanus Aelbers,
predicant, te
Asten, wonende te Eyndhoven, zich vervoegen bij de drie
voornaamste herbergen
van Asten en aldaar "behoorlijk afvragen" of er iemand is die
voor Aelbers
borg wil blijven, enz., in zijn te voeren proces tegen Jan Jacobs
Verberne,
gedaagde, voor het gerecht van Asten.
Helmont
Alexander
Verbeek, gelaste.
Op 31-8-1765 mij vervoegd bij aan de herbergen van:
- Willem de Bruyn, schepen,
- Antony Fransen Voermans - en

- weduwe Jan Verhoysen - niemand heeft zich gemeld om borg te
staan.
Heb daartegen "geprotesteerd van aangewende devoiren" als naar
stijl.
Gerrit van Riet, vorster.
R 122

fol. 137

31-08-1765

Schepenen van Asten hebben ter instantie van Antoni Jan Nelis,
samen met Jan
Jansen Verberne, timmerman, een visitatie gedaan aan:

- het huiske, door Antoni Jan Nelis gekocht - d.d. 30-4-l.l.
Wij hebben het bevonden in onbewoonbare staat, zoals het ook al
enige tijd onbewoond is.
Volgt een overzicht van de uit te voeren vernieuwingen of
reparaties.
R 24

fol. 93ev.

02-09-1765

- Den drost, aanlegger - contra - Antoni van Hout, gedaagde.
Gedaagde is nog ƒ 2-1-8 schuldig van gekocht hooi op de koopdag
van Jan Dirks
- d.d. 15-12-1762.
- Idem aanlegger - contra - Paulus Witteboer, gedaagde.
Gedaagde is borg geweest voor Francis Slaats - voor ΘΘn koop
gras α ƒ 2-15-8
op de koopdag van de kinderen Hendrik Hoefnagels - d.d. 11-71763.
Heeft op 1-9-l.l. - ƒ 2-1-8 betaald.
Francis Slaats zal binnen acht dagen de rest betalen.
- Idem aanlegger - contra - Antoni Verleysdonk, gedaagde.
Gedaagde moet nog ƒ 3-4-0 voldoen van gekocht stro op de koopdag
van Hendrik
Berkers - d.d. 23-11-1763.
R 28
1765.

fol. 65vo

16-09-1765

ook:

R

33

-

52

-

16-9-

Gezien het request van:
- Hendrik Jan Stevens - en
- Heylke Marten Marcelisse - weduwe Steven Jan Stevens.
Hendrik en Jan hebben samen onverdeeld bezeten de nagelaten
goederen, aan Voordeldonk, van wijlen hun ouders. En bij hem, suppliant, in
bewoning en gebruik.
Dit sedert hun vaders overlijden, ca. 25 jaar geleden.
Er is nooit iets voor gegeven of betaald.
De overledene broeder "heeft altoos geseyt en belooft niets te
pretenderen van
de goederen" maar zijn helft, als suppliant dat wilde, voor de
lasten en schulden, aan hem over te dragen.
Door allerlei oorzaken is dit nooit gedaan.
De weduwe is wel genegen dit nu te doen en beaamt ook dat dit de
wil van wijlen
haar man was.
Zij vraagt namens haar vijf kinderen m.n. Martinus, 30 jaar,
Maria, 28 jaar,
Willemyn, 24 jaar, Jan, 17 jaar en Marcelis 14 jaar - e.e.a. nu
te mogen realiseren.
De eerste drie, meerderjarig, waren ook op de hoogte en voldoen
gaarne aan deze
opdracht. Voor de laatste twee verzoeken wij toestemming van Uw
College.
Naschrift: "Fiat".
R 98

fol. 182

26-09-1765

Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke goederen, te 's
Bosch, laat
executeren de goederen van Antoni Verleysdonk, om daaraan te
verhalen het kapi-

taal en achterstel, sinds 1759, van een rente van - ƒ 2-12-0/jr.
Aan Peter Canters wordt verkocht:
- een huis en een klein huiske met de hof en aangelag
2 l.
1. Marten Eysbouts
2-3. Jan Joosten van Hugten
4. de gemeente
- land
het Nieuwvelt
3 l.
1. Marten Eysbouts
2-4. de gemeente
3. Mattijs Bollen

-

-

-

-

-

-

-

de Leysdonk

1 l.
1. de drost
2. Laurens Jelisse
3. Jan van Hugten
4. Jan Joost van Hugten
land
het Huyske
4 l.
1. Pieter Coolen
2. de gemeente
3. Jan van Hugten
4. Marten Eysbouts
groes
den Betser
5 l.
1. de Haseldonk
2. Jelis Hendriks
3. het Broek
4. Jan Joosten van Hooff
het Broekveltje
2 l.
1. Jan Joosten van Hugten
2. het Broek
3. Mattijs Bollen
4. Peter Cornelis
een drieske
1╝ l.
1-3. Marten Eysbouts
2. de gemeente
land
1 l.
1. den drost
2. Marten Eysbouts
3. Jan Jacobs
4. Joost Kerkers
land
de agterste akker op de Leysdonk 4 l.
1. de koper
2. Laurens Jelisse
3. Arnoldus van Hugten
4. Goort Franse van Bussel
Koops

om: ƒ 230,-.
Op 31-9-1765
Lomans - voor
- ƒ 378,-.
R 164

worden

fol. 54vo

deze

goederen

getransporteert

aan

Wouter

28-09-1765

Taxatie van de afgebrande goederen te Heusden.
Brand - maandag, 8 uur, 9-9-1765.
- Een klein huiske, nr. 32 c.
Eigenaar/bewoner: Daandel Coolen, hier is de brand ontstaan,
men denkt in de
schoorsteen.
Daaraan een kleine stal of neere - naast de twee volgende
afgebrande huizen.
Geheel afgebrand
Waarde: ƒ 80,-.
- Huis, stal, schuur en de helft van een turfschop, nr. 32.
Bewoner: Jan Daandel Coolen
1. het vorig huisje
2. Jan Willem Lomans
Eigenaar: Daandel Coolen
Waarde: ƒ 200,-.

- Huis, stal, schuur, nr. 31.
Eigenaar/bewoner: Dirk Martens.
1-2. Daandel Coolen

W

aarde: ƒ 200,-.
- Huis, schuur, stal en schop, nr. 29.
Eigenaar: Daandel Coolen
Bewoner: Pieter Willem Slaats.
1. Dirk Martens
2. Peter Canters

W

aarde: ƒ 220,-.
- Huis, schuur, stal en twee schoppen, nr. 28.
Eigenaar/bewoner: Peter Canters.
1. Daandel Coolen
2. de straat

W

aarde: ƒ 300,-.
- Huis, schuur, schop, stal, nr. 30.
aan de overzijde van de straat, tegenover de andere.
Eigenaar/bewoner: Mattijs Slaats

W

aarde: ƒ 180,-.

De taxatie is gedaan ingevolge de publicatie - d.d. 15-1-1765 van
haar Ho. Mo.
Als de huizen binnen twee jaar opgebouwd zijn als in vorige staat
dan zullen de
eigenaren de effecten van deze publicatie genieten.
De goederen zijn in zeer korte tijd afgebrand "mits de extra
ordinaare droogte"
met veel hooi, stro en turf daarin.
R 98

fol. 187

03-10-1765

Wouter Lomans verkoopt aan Pieter Gerrit van Loon, op de voorste
Heusden:
- een huis, hof en aangelag, land en groes
8 l.
1. Peter Joosten van Bussel en de
koper
2. een laan van het kasteel of
sloot aan de laan
welke sloot tot 8 α 10 voet aan het
Huis van Asten
competeert.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 14-4-1757.
Conditie: Het huis moet eerst bewoonbaar gemaakt worden.
Koops
om: ƒ 421,-.
R 24

fol. 93vo

07-10-1765

Tomas Coolen, aanlegger - contra - Jasper Vervoort, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 12,- huishuur en groespacht, sinds
Pasen 1765,
van het huis dat hij nu in bewoning en gebruik heeft.
R 122

fol. 137vo

07-10-1765

Niet gepasseerde acte.

Adriaan Lintermans en Peter van Ruth verklaren ter requisitie van
Jan Jacobs Verberne - dat zij, in de lente van 1762, zijn geweest

in de Pastory, toen in bewoning bij Hermanus Albers - waar ook de
requirant in deze aanwezig was.
Hij, tweede comparant, heeft aan de vrouw van Aalbers, vermits de
Heer Aalbers
niet thuis was, om betaling verzocht van arbeidsloon. Waarop
Juffr. Aalbers zei
geen klein geld te hebben om te kunnen betalen.
Op het sterk aanhouden om voldoening, van hem tweede comparant,
heeft Juffr. Aalbers aan de eerste comparant verzocht het bedrag
voor haar voor te schieten,
dit was echter niet toereikend.

Daarop hebben de comparanten vervolgens gehoord dat Juffr.
Aalbers aan de requirant vroeg om te restant te voldoen.
Deze heeft dat ook gedaan.
Vervolgens is het hem, tweede comparant, ook uitbetaald overigens wel nadat
de de Juffr., hem, tweede comparant, "braaff had uytgescholden".
De eerste comparant verklaart verder dat hij aan Juffr. Aalbers
"verscheyde
reysen" geld heeft geleend - hetgeen hem door Aalbers steeds is
terugbetaald.
R 122
fol. 138vo
08-10-1765
- Casijn van Zelm, predikant, te Someren en Lierop - en
- Petrus Molegraaf, predikant, alhier, geven procuratie aan
Pieter Smits, coopman, te Waalwijk, om namens hen, ter secretarie van Baartwijk,
over te dragen
aan Peter van Hulten, te Baartwijk:
- land
onder Baartwijk
15
hont.
Koops
om: ƒ 1500,-.
R 98

fol. 188

12-10-1765

Heylke Marten Marcelissen - weduwe Steven Jan Stevens - en haar
kinderen, Martinus, Maria, Willemyn, Jan en Marcelis.
Zij verklaren - dat, bij het overlijden van Jan Stevens, vader
van voorn. Steven Jansen, de goederen door deze nagelaten, gelegen aan
Voordeldonk, en die
in bewoning en gebruik zijn bij Hendrik Stevens. Doch dat deze
zijn helft, bij
zijn leven, heeft gelaten aan zijn voorn. broeder voor de
schulden daarop
staande, zoals die dezelve tot heden heeft.
Er is tot nu toe geen overgift van gemaakt.
Zij geven nu over aan Hendrik Stevens - de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag
5 l.
1. de straat
2 of 3. de Loverboschestraat
den Loverboschenacker
3 l.
1. Francis Plenders
2. Marie - weduwe Jan Ceelen van
Hugten
- land
aan het Hindert
4 l.
1. weduwe Bendert van Hooff
2. Adriaan Lintermans
den Hoekacker
1╜ l.
1. Lambert Cornelis
2. kn Marcelis Daniels
- land
de Biehal
2 l.
1-2. Peter Berkers
een acker bij de kn Jan Driessen
2 l.
1. Peter Berkers
2. Huybert van Bussel
- land
aan de Wolfsberg
2╜ l.
1. Lambert Cornelis
2. Jan van D.
het Kempke
2 l.
1. kn Marcelis Dirks
2. Francis Kerkers

- groes
- groes

1. Peter van Bussel
2. Joost Kerkers
1. Peter Driessen
2. Jan Timmermans

6 l.
5 l.

- een beemdje

2 l.
1. Jan Timmermans
2. Peter Kerkers
den Hoogendries
2╜ l.
1. Peter Kerkers
2. Hendrik Haasen
het Meulenbeemtje 1 l.
1. de koper
groes van IJsbout Martens
2 l.
1. de koper
groes van Nol Meulendijk
1 l.
1. de koper
2. Peter Berkers
Belast met: de helft van 1/3e deel in twee vat rogge/jr. aan het
Gemene Land.
- de helft van ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 300,- α 3% aan Simon van de
Loverbosch.
- de helft van ƒ 150,- α 3% aan Francis van de
Loverbosch.
- de helft van ƒ 2,-/jr. aan den Armen van Asten.
Koops
om: de lasten.
R 98

fol. 190

14-10-1765

1/2

Daandel Peter Coolen - en Anneke van Hugten, zijn vrouw, verkopen
aan hun zoon, Jan Daandel Coolen:
- een huisplaats, hof en aangelag
╜ l.
1. Peter Canters
2. Dirk Peter Martens
- de helft van het aangelag van het oude huis
1 l.
1. Dirk Peter Martens
2. Willem Daandel Coolen
Met het gebruik van de andere helft van Willem Coolens part, in
de voorste
Groenacker - tot Willem getrouwd is.
- 2/3e deel in twee Groenackers aaneen, resp.
2 l. en 3 l.
1. Peter Canters
2. Goort van Bussel
- land
den Hoydries
3 l.
met een akker, in de akkers, daarbij.
1╜ l.
1. Arnoldus Slaats
2. Peter Boumans
den Beekeracker
1 l. 12 r.
1. Peter Canters
2. de koper
- 1/3e deel van een akker - aan de Waterlaat
1 l. 12 r.
1. de voors. akker
2. Dirk Peter Martens
- land
den Heycamp
hiervan 2/3e deel waarvan Willem Coolen 1/3e deel heeft.
- land
5
cops.
van welke twee akkers Willem Coolen 1/3e deel moet hebben dus Jan Coolen naast
1. Peter Boumans
-

den Heycamp

-

den Hoydries

2. Jan Tielen
1╜ l.
1. Peter Boumans
2. weduwe Tiele Slaats
2 l.
1. Peter Boumans
2. de koper

- 1/3e deel in

den Bergacker
2 l.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Dirk Peter Martens
- 1/3e deel in - een akker bij Dirk Driessen
1. de straat
2. Francis Berkers
het Bosveltje
1 l.
1. Goort van Bussel
2. Mattijs Kuypers
de Meulenschouw
3 l.
1. Philips van Hugten
2. IJsbout Hendriks
den Brand
2 l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Goort van Bussel
- een drieske aan de straat
1 l.
1. Mattijs Slaats
2. Mattijs van den Eynde
- van een groes- en heiveld
2 l.
1. Mattijs Slaats
2. Jan Verreyt
- 1/3e deel van een groesveld - de Weye
geheel 2 l.
met nog een stuk groes daarbij
1/╜ l.
1. Jan Loomans
2. weduwe Tiele Slaats
- groes
de Weye
1 l.
1. Peter Canters
2. Hendrik van Bussel
- groes- en heiveld
2 l.
1. Dirk Peter Martens
2. weduwe Tiele Slaats
- groes
aant Sloot
1 l.
1. Dirk Claus
2. het Huis van Asten
Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-03-0/jr. aan het Huis van Asten - met Peter
Canters.
- ƒ 0-07-0/jr. aan het Huis van Asten in een meerdere
cijns van
ƒ 0-18-0/jr. met Willem D. Coolen.
- ƒ 5-00-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere
rente met meer
andere.
- 2/3e deel van ƒ 1-3-0/jr. aan het Gemene Land.
Koops
om: ƒ 400,-.
Waarvan - ƒ 100,- aan Pieter Slaats.
En voor - ƒ 300,- zijn ouders voor 2/3e deel en zijn broer Willem
voor 1/3e
deel moeten onderhouden, hun verdere leven en zorgen voor een
begrafenis naar
hun staat.
R 98
fol. 192vo
14-10-1765
2/2
Daandel Peter Coolen - en Anneke van Hugten, zijn vrouw, verkopen
aan hun zoon, Willem Daandel Coolen:
- een huisplaats en aangelag van het oude huis 1 l.
Gekomen van Marcelis Daniels.
1. Jan Lomans
2. Jan Coolen
Doch het gebruik, met 1 l. in de Groenacker, blijft aan Jan D.
Coolen tot
Willem getrouwd zal zijn.

- 1/3e deel in twee Groenackers

resp. 2 en 3 l.

2/3e deel is van Jan D. Coolen.
de Straatacker
1╜ l.
1. de straat
2. Mattijs Kuypers
- 1/3e deel in
de Heycampacker
geheel 5 cops.
1. Dirk Peter Martens
2. Dirk Jansen van Someren
- 1/3e deel van twee akeers - de Heycampen
resp. 3 en 5 cops.
2/3e deel is van Jan D. Coolen.
den Hoekacker
1 l.
1. Goort van Bussel
2. de weg
de Langenacker of Loopense
1. Jan Lomans
2. de koper
- land
5
cops.
1. Dirk Peter Martens
2. Arnoldus Slaats
het voorste velt aan de Slootsecamp 3 l.
1. Peter Canters
2. de straat
een hoyvelt van Ceel Daniels
5 l.
1. Peter Boumans
2. Jan van Reyt
- de helft van een hei- en weiveld
de helft is 1╜ l.
1. Dirk Claus
2. Mattijs Slaats
Belast met: ƒ 0-11-0/jr. aan het Huis van Asten - met meer andere.
- ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land in een meerdere
rente met meer
andere.
- 1/3e deel van ƒ 1-3-0/jr. aan het Gemene Land.
Koops
om: ƒ 200,-.
Voor de - ƒ 200,- zijn ouders voor 1/3e deel in hun verdere leven
te onderhouden en te zorgen voor een begrafenis naar hun staat.
-

R 98

fol. 194

22-10-1765

Jan Janse van de Leensel is schuldig aan Jan Gerrit Verberne, te
Someren:
- ƒ 300,- α 3╜%.
R 98

fol. 195vo

22-10-1765

Lambert Lamberts Verheyden, te Ostappen, verkoopt aan Elisabet
Berkers - weduwe Laurens Roymans, te Ostappen:
- huis, hof en aangelag - te Ostappen
2 l.
1. Cotshausen
2. de verkoper
- land
de Heuff
5 l.
1-2. de koper
3. de Aa
- land
de
Braak
en
de
helft
van
de
Vondelacker
5 l.
1. Aart Slegers
2. het aangelag van de verkoper
den acker aan den Eerenbeemt
5 l.
1. Aart Slegers
2. de verkoper

-

de helft van den agtersten acker, agteraan gelegen

deze

helft is 2╝ l.
samen 8 l.
-

1. de verkoper
2. de volgende koop
het agterste Weyvelt en den Bongaart
1. de gemeente
2. Jan Goort Lomans
de helft in het voorste Weyvelt
de helft is 3╜ l.
1. Cotshausen
2. de verkoper
de middelste helft van het Weyvelt in de Nieuwe Erve

e helft is 3╜ l.

1-2. de verkoper
de Fruyt
3 l.
1. Aart Slegers
2. Goort Jan Lomans
- groes
het agterste Hoyvelt
4 l.
1. de Beemden
2. Aart Slegers
het voorste Rontveltje
1 l.
1. de verkoper
2. de Beemden
- de helft van
het Vortsvelt
? l.
1. de verkoper
2. Aart Slegers
Belast met: de helft van ƒ 2,-/jr. aan den Armen van Asten - samen
met de
verkoper.
- ƒ 2-06-00/jr. aan het Gemene Land - met de verkoper
en Aart Slegers.
- ƒ 0-14-10/jr. aan het Huis van Asten.
Koops
om: ƒ 800,-.
- groes

R 122

fol. 139vo

25-10-1765

Staat en inventaris opgemaakt door Jenne Maria Hoebergen - weduwe
Jan Peter
Vissers - t.b.v. haar dochter, Maria.
Zij wil hertrouwen met Ambrosius van Bree, te Mierlo.
Roerende goederen
- een "veere" bed met toebehoren.
- een kast, een kist, drie tafels, zeven stoelen.
- enige ketels en potten en een pan.
- enig tin, enig aardewerk.
- vuurgerei.
- enige potten en kuipen.
- een paar gordijnen.
- een gootbank.
R 98

fol. 98

29-10-1765

Jan Walraven, in de Steegen, verkoopt aan Jan Aart Zeegers:
- groes of dries met de camp van zijn Aangelag
3 l.
1. de Loop
2. de verkoper
3. de straat
4. de volgende koop
- groes
het Beemtje
1 l.
1. de Loop
2. Mattijs van Bussel
3. het vorig perceel

d

- groes

- land

Belast met:
Toornacker.

ƒ

0-0-6/jr.

- land

- land
Hoebergen

4. het volgend perceel
het Loopense
1. de Loop
2. Aart Driessen
3. het vorig perceel
4. den Armen
den Toornacker, bij het Keske
1.kn Peter Franse
2. de weg
3. de weg naar de Moolen
aan het Huis van Asten -

om: ƒ 255.-.
fol. 140vo

uit

de

4. Jan Teunis Jelis
het Moolepaatje
1 l.
1. Mattijs van Bussel
2. Wilbert Aart Koppens
3. den Armen
4. de Moolenweg
den Berg
1 l.
1. weduwe Goort Buckums
2. weduwe Goort Buckums en Peter

3. Willem Jan Goorts
4. de straat of weg
Conditie: De koper mag "wegen" over het aangelag.

R 122

1╜ l.

Koops

31-10-1765

- Cazijn van Zelm, predicant te Someren en Lierop - en
- Petrus Molegraaff, predicant, alhier, geven procuratie aan
Gerard Pieter van
Esveld, secretaris, te Eyndhoven, om namens hen, op de secretarie
van Eyndhoven, over te dragen aan Hermanus Albers:
- huis en hof - agter de Gereformeerde Kerk, te Eyndhoven.
Koops
om: ƒ 550,-.
R 122

fol. 141vo

09-11-1765

1/3

Maria van Geffen - weduwe Jan Bonaventura Lomans - wil hertrouwen
- zijn zou
voordien een staat of inventaris moeten formeren t.b.v. haar
kinderen.
Zij heeft echter, in haar weduwlijke staat, op 31-10-1761, een
dergelijke
staat opgemaakt.
Zij vult deze aan met:
Onroerend
- groes
het Voorste veltje 3 l.
transport - d.d. 31-12-1763.
Roerende goederen o.a.
- twee paar slaaplakens, twee wollen dekens,
- twee koperen koffiepotten,
- drie tinnen "harschette" en een tinnen kom,
- vier stoelen en een tafel,
- een comfoor,
- twaalf "Delftse" borden,
- zes tafelmessen, lepels, "furketten",
- vier pinten met tinnen deksels,
- twee kannen met tinnen deksels,
- een katoenen schoorsteenkleed,

- twee "pelle" handdoeken, vier "pelle" tafellakens.
De schulden en pretenties zijn t.o.v. de vorige inventaris niet
gewijzigd.

R 122
fol. 142vo
09-11-1765 2/3
- Antoni Sluyters - bruidegom - ter eenre - en
- Maria van Geffen - weduwe Jan Bonaventure Lomans - bruid geass. met Hendrik
van Geffen en Jan Janse Verberne - als momboiren over haar zes
onm.kinderen.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten en nog
verkrijgen.
Uitgezonderd het aandeel dat de v≤≤r-kinderen volgens de
gemaakte inventaris
toekomt.
- Zij zullen de v≤≤r-kinderen behoorlijk opvoeden en verzorgen of
het kinderen
van dit huwelijk waren - enz.
- Indien de bruid v≤≤r haar man komt te overlijden, nalatende
kind(eren) van
dit huwelijk, zal hij in het volle bezit van de nalatenschap
blijven en de
v≤≤r- en nα-kinderen behoorlijk opvoeden als ΘΘn kinderen.
Als hij de langstlevende is, zonder dat er kin(deren) uit dit
huwelijk geboren worden - dan zal hij de nalatenschap "in togte" blijven
bezitten en zal
nß zijn overlijden alles gaan naar de kin(deren) dan in leven
zijnde.
Enz. enz.
R 122
fol. 144
16-11-1765 3/3
Maria van Geffen - weduwe Jan Bonaventure Loomans - geass. met
Antony Sluyter,
haar a.s. man - verklaart te stellen tot cautie - ƒ 300,- t.b.v.
den Armen van
Asten - i.p.v. de cautie te brengen aan de plaats van de
magistraat van de geboorteplaats van Antoni Sluyters, zijnde Helden, alwaar hij geen
ontlastbrief
heeft kunnen verkrijgen.
E.e.a. ter voldoening van haar Ho. Mo. Resolutie - d.d. 7-9-1731
en 28-10-1763.
R 98
fol. 198
09-11-1765
Peter van Reyt, te Asten en zijn broeder, Johannes Verreyt, te
Antwerpen, verkopen aan Hendrik Verreyt:
- een akkerke
╜
cops.
1-2-4. de koper
3. kn Peter Franse
Koopsom: ƒ 21,-.
R 98

fol. 198vo

14-11-1765

Mattijs van Bussel verkoopt aan Arnoldus van Gerwen:
het Meulenackerke 1 l.
1. Hendrik Coopmans
2-3. de gemeente of weg
om: de lasten.
R 122

fol. 144vo

05-12-1765

Leendert van Riet, schepen, neemt,
collecteur der landsverponding en bede, 1763, in arrest:

Koops

1/2
namens

Antony

Loomans,

- de vaste goederen van Jan Willem Slaats - tot verhaal van ƒ 2615-04.
- idem van - Jan Janse van Rest
ƒ
016-00.
- idem van - Jan Dirk Coolen
ƒ
108-00.
- idem van - Elisabet van de Loverbosch
ƒ 3004-12.
- idem van - Jan Jacobs Verberne
ƒ 28-05-00.
- idem van - de kinderen Marcelis Dirks
ƒ
205-08.
- idem van - Pieter Willem Lomans
ƒ 1911-12.
- idem van - Gabriel van Swanenberg
ƒ
010-00.
- idem van - de weduwe Joost Verberne
ƒ
208-00.
Opmerking: Antoni van Riet doet deze arrestaties, omdat zijn
vader, Gerrit

van Riet, wegens een beenbreuk niet in staat is te
exploiteren of
of de executies te doen.
R 122
fol. 147vo
30-12-1765 2/2
Leendert van Riet, schepen, neemt, namens Antony Lomans,
collecteur der verponding en bede, 1763, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus van Hooff - tot verhaal van ƒ 1606-12.
- idem van - Hendrik Jansen van Hugten
ƒ 1019-12.
- idem van - Francis Willem Kels
ƒ 11-12-14.
- idem van - Gerrit Weegers - nu Antoni Metten
ƒ 015-00.
- idem van - Evert van Geffen
ƒ 903-10
- idem van - Jan van der Linden
ƒ 1402-02
- idem van - Jan van Reyt
ƒ 1703-06
- idem van - weduwe Andries Verreyt
ƒ 602-00
- idem van - Heer Simon van de Loverbosch
ƒ 802-12
- idem van - de kinderen Jan van Reyt
ƒ 810-00
R 155

14-12-1765

Peter Tiele Coolen en Goort Peters van Bussel zullen "roerende
goederen" aangekomen van hun ouders verkopen - o.a.:
- een paard
ƒ 27,- zes koeien
ƒ 113,- twee ossen
ƒ 33,- hooi
ƒ 41,- stro
ƒ 19,Opbre
ngst: ƒ 282,-.
R 98

fol. 199

19-12-1765

1/2

Evert van Geffen geeft in belening aan Joost Voermans:
- groes
het Lindert
3 l.
1. kn Jan van Helmond
2. Hendrik Haasen
3. Jan Brunas
4. Claas van der Westen
ntijd: 12 jaar.
nsom: ƒ 45,-.
R 98
fol. 199vo
19-12-1765 2/2
Joost Voermans geeft in belening aan Evert van Geffen:
- groes
het Lindert
2 l.
1. Jan Meulendijks
2. Adriaan Lintermans
3. Peter Kerkers

Belee
Belee

4. Peter Berkers
ntijd: 12 jaar.

Belee

nsom: ƒ 45,-.
R 122

145a

Belee

28-12-1765

1/2

Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Hendriks Coolen weduwnaar Jenneke
Janse van Maarheese, zijn tweede vrouw - t.b.v. Joost, Goort,
Jan, Anneke en
Hendrien - waarvan Joost een zoon is uit zijn eerste huwelijk,
met Anneke Benders Vervoordeldonk.
De vier laatste kinderen zijn uit zijn tweede huwelijk.
Hij wil in derde huwelijk treden met Willemyn Antoni Franse van
Bussel.

Onroerende goederen
Met zijn tweede vrouw heeft hij bezeten:
- een huis en enige percelen land en groes - op Voordeldonk
16 l.
Dit voor 3/4e deel en zijn zoon Joost voor 1/4e deel.
Deling - 1749.
Roerende goederen
- een bed zonder "veere" met toebehoren, een paar lakens,
- drie stoelen, een tafel, drie kisten, enige kastjes,
- enige potten, pannen, ketels,
- een hoge kar, een slagkar,
- klein landbouwgereedschap,
- twee melkbeesten, een os, twee kalveren.
Schulden
- ƒ 100,- aan de weduwe Laurens Roymans - schepenobligatie - d.d.
1765.
- de lands- en dorpslasten die enige jaren ten achter staan.
R 122
fol. 146vo
28-12-1765 2/2
- Hendrik Hendriks Coolen - laatst weduwnaar Jenneke Janse van
Maarheese bruidegom - en
- Willemyn Antoni Franse van Bussel, j.d. - bruid - geass. met
Reynder Aarts,
haar zwager - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
De bruid brengt - ƒ 250,- in en de kleren die zij bezit.
De bruidegom de in de inventaris vermelde goederen.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren zal de voors.
- ƒ 200,voor deze kind(eren) blijven.
Indien geen kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden dan zal
zij deze
- ƒ 200,- aan haar behouden - met de kleren die zij heeft - "en
voorts hetgeene deselve hertrouwt in de goederen van de bruidegom".
- De bruid heeft "expresselijk" besproken meester te blijven van
haar ingebrachte - ƒ 200,- en dat zij niet aansprakelijk zal zijn voor
de schulden
van haar man.
R 122

fol. 149

30-12-1765

Arnoldus Slaats, wonende op de hoeve "den Heydrik", te Deurne,
heeft, op
10-1-1764, aan Jacobus Losecaat gelost - ƒ 600,- ter voldoening
van van een
jaarrente van - ƒ 20-16-12 - t.b.v. de Heren van Asten - uit zijn
goederen op
Heusden.
Hiermee is tot en met 1763 betaald en het restant is door de
Heren van Asten, bij accoord, geremitteert.
Alle brieven zijn gecasseert.
R 155

31-12-1765

Paulus Wittenboer, aan den Ommelschen Bosch, verkoopt "roerende
goederen" o.a.:
- een paard
ƒ 21,-.
- twee ossen
ƒ 29,-.

ƒ 68,-.
ƒ 34,-.

- vier koeien
- hooi - stro
ngst: ƒ 156,-.
R 122

fol. 149vo

10-01-1765

- Hendrik Deenen - en
- Goort Weykers, molenmeesters, te Mierlo,

Opbre

- Goort Manders, oud molenaar, te Someren,
- Andries Willems, molenknecht, alhier.
Zij verklaren ter instantie van Jan Goort Gijsberts en Goort van
Gogh, beiden
te Someren, dat zij in november l.l. en nu weer inspectie hebben
genomen van:
- twee handgrutmolens aan de requiranten toebehorende en waarmee zij te Someren haver
en boekweit
"grutten en schellen". Aan hen is gebleken dat deze handgrutmolens niet anders gebouwd zijn dan alle andere handgrutmolens
die zij kennen.
De twee grutmolens zijn alleen gemaakt om haver of boekweit te
grutten en te
schellen en niet om "hard of week koorn te verbreeken off te
malen".
Dat om hiertoe bekwaam gemaakt te worden nodig zou zijn "dat de
steenen verscherpt wierden" en dat op die wijze alle andere handgrutmolens
bekwaam gemaakt
kunnen worden.
In de Meyerij staan soms wel twee, drie of vier van dergelijke
molens in een
plaats of dorp.
Indien deze molens geschikt gemaakt worden om "coore te
verbreeken" dat ze dan
niet meer geschikt zijn "tot grutten of schellen" van haver of
boekweit - of
zij moeten weer omgebouwd worden. De arbeid loont dit echter niet.
De tijd van ombouwen komt overeen met het bouwen van nieuwe
molens.
Enz. enz.
R 98

fol. 200vo

Hendrik Jansen
Ostappen:
- groes

van

11-01-1765

Hugten

verkoopt

aan

Lambert

Verheyden,

het Vortsvelt
1. de koper
1-4. Goort Peters van Bussel
3. de gemeente

om: ƒ 6,-.
R 98

fol. 201

op

2 l.

Koops

17-01-1765

- Peter Tiele Coolen,
- Goort van Bussel,
- Jenneke Tiele Coolen - en
- Hendrik van Helmond - g.m. Anneke Tiele Coolen,
Zij verkopen aan Mattijs van den Eynde:
- hooiland den Brant
2 l.
1. Willem Leenders van Hugten
2. weduwe Willem Slaats
3. de koper
4. Antoni van Bussel
Verkopers aangekomen bij versterf van hun vader.
Koops
om: ƒ 90,-.
R 24

fol. 95

J. B. Gruyters,
Alegonda Clefas,

als

20-01-1766
executeur

testamentair

van

wijlen

Juffr.

aanlegger.
- contra
weduwe Joost Verberne.
Aanlegger heeft geen betaling verkrgen van - ƒ 9-15-0
geleverde winkelwaar
door Alegonda Clefas - e.e.a. volgens schuldboek.
Laatste betaling - ƒ 1,- is geweest op d.d. 28-12-1765.

van

R 98

fol. 201vo

01-02-1766

Martinus Tijssen van Hooff is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ
75,- α 4%.
Marge: 11-9-1789 gelost.
R 122

fol. 151vo

01-02-1766

Antoni Vos, in de Wolfsberg, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn erfgename wordt - Jenneke Weynen, zijn vrouw.
R 32

fol. 32vo

03-02-1766

Antoni Willem Lomans is als vierman benoemd i.p.v. Goort Willem
Loomans.
R 164

fol. 56vo

03-02-1765

Taxatie van de "tienden" van Jr. Hugo van Beresteyn - overleden
en begraven
te 's Bosch - d.d. 3-1-1766.
o.a.:
- 1/3e deel van de helft in de grove tiende - de Braselse om het andere jaar "rijdende" met de Witveltsche-tiende behorende aan weduwe Jan Tijssen van Dijk e.a.
In welke tiende het Groot Gasthuys van 's Bosch om het
andere jaar is competerende 1/4e en 1/20e deel welke voors. helft na aftrek van voors. 1/4e en 1/20e deel
is getaxeerd op
ƒ 2400,1/3e deel wordt dus
ƒ 1900,-.
Verder identiek aan R 162a - 29-12-1734 - enz.
Totale waarde: ƒ
3106--15-10.
20e penning ƒ 155-6-13.
R 122

fol. 152vo

06-02-1766

- Jan Verreyt,
- Dirk Peter Martens - g.m. Elisabet Janse van Bussel,
- Jan Daandel Coolen - namens zijn overleden vader, Daandel
Coolen "hem daarvoor fort en sterk makende die haare goederen aan hem en sijne
broeder hebben
getransporteert en dus in desen hem mede fort en sterk makende
voor sijne
broeder, Willem Coolen, tans woonende te Leende".
De comparanten verdelen onder elkaar enige percelen - gelegen te
Heusden transport - d.d. 6-5-1741.
1e lot: Jan Verreyt.
- land

- land
copse

den Hoydries
1. Jan Daandel Coolen
2. de verkrijger e.a.
3. Jan Lomans
4. de straat
de drie Copse
1. Peter Canters e.a.
2. Jan Daandel Coolen

3 l.

3

Dit perceel wordt "geweegt" over den Hoydries van Jan D. Coolen.
- de helft in een groesveld - het Aaveltje
de helft is 1╜ l.
1. Jan D. Coolen
2. Willem D. Coolen.
- de helft in een weiveld
de helft is 2 l.

Verponding: ƒ 2-14-6/jr.
Bede
- ƒ 0-13-8/jr.

1. Peter Canters
2. weduwe Tiele Slaats

2e lot: Dirk Peter Martens.
- land
bij Dirk Driessen
1 l.
1. de verkrijger
2. Francis Berkers
- de voorste helft van
- den Bergacker
de
helft is 1 l.
1. Jan Coolen
2. Peter Canters
- land
den Heycamp
1 l.
1. Peter Boumans
2. Willem Coolen
het Weyvelt
2 l.
1. Jan D. Coolen
2. Jan Lomans
- een stukje dries
1╜ l.
1. Willem D. Coolen
2. Peter Canters
- een weiveldje
2 l.
1. Jan Loomans en Mattijs van den
Eynden.
Verponding: ƒ 2-14-6/jr.
Bede
- ƒ 0-13-8/jr.
3e lot: Daandel Coolen.
Die "hetselve" met zijn verdere goederen heeft overgedragen aan
zijn twee
kinderen, Jan en Willem voornoemd.
Aan Jan Coolen:
- twee akkers
2╜ l.
- de helft van een akker
en ╜ cops.

de Becker - nu ΘΘn perceel
1. de verkrijger
2. Dirk Peter Martens
- den Berg
de helft is 1 l.

1. weduwe Leendert van Hugten
2. Dirk Peter Martens
- groes
de Wey
2 l.
1. weduwe Tiele Slaats
2. Jan D. Coolen
- de helft in een groesveld - het Aa-veltje
de helft is 1╜ l.
1. Mattijs Slaats
2. Jan Verreyt
Aan Willem Coolen:
- de helft van
-

den Dries

het Weyvelt
de helft is 2 l.
1. Jan Verreyt
2. Mattijs Slaats
1 l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Mattijs Slaats

Verponding: ƒ 2-14-6/jr.
Bede
- ƒ 0-13-8/jr.
Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan de Heren van Asten.

R 98

fol. 202vo

11-02-1766

Francis van de Loverbosch is schuldig aan Jan Smits, oud
borgemeester ƒ 300, - α 2╜%.
Marge: 13-11-1773 - gelost aan Joost Koppens, te Asten en
Marcelis Koppens,
te Mierlo.
R 122

fol. 154

21-02-1766

Reynier van der Linden, in de Wolfsberg - g.g.m. Maria, dr.
wijlen IJsbout
Hendriks, waarbij ΘΘn kind m.n. Elisabet.
Omdat IJsbout Hendriks al overleden was toen hij, comparant, met
Elisabet
trouwde is zijn schoonmoeder, de weduwe IJsbout Hendriks, in de
onverdeelde
boedel blijven zitten, zonder daar ook een inventaris van gemaakt
te hebben.
De boedel was "verstorven", voor de helft - op de vier nagelaten
kinderen - en
voor de andere helft op de weduwe.
Dus aan hem, comparant N.U., voor 1/8e deel.
Hij heeft dit deel nooit "genoten" maar heeft staande zijn
huwelijk van zijn
schoonmoeder ontvangen - enige "meubilaire gereede haaffelijke en
erffhaaffelijke goederen" en sedertdien gewoond en nog in huur wonende in
een huis en
enige goederen aan de weduwe IJsbout Hendriks en haar kinderen
toebehorende.
Intussen is hij, comparant, getrouwd met Josyna Aart Smits en
heeft,
op 5-1-1760, een staat en inventaris opgemaakt t.b.v. zijn kind.
Hierop is o.a. gebracht het voors. onverdeelde aandeel, hem
competerende, uit
de boedel van IJsbout Hendriks.
Zijn dochter is inmiddels ook overleden.
Waardoor haar aandeel in de voors. nalatenschap aan hem,
comparant, is aangekomen.
Omdat de weduwe en haar drie kinderen nog in de onverdeelde
boedel zitten, zouden hierover t.z.t. "questien en verschillen" kunnen ontstaan.
Er is nu een accoord gemaakt tussen:
- de weduwe, hier ook aanwezig - en geass. met Hendrik IJsbouts,
haar zoon - en
- Jan Bruystens, haar schoonzoon - enerzijds en
- de comparant - anderzijds.
Hij, comparant, zal behouden al hetgene hij ontvangen heeft bij
het aangaan van
zijn eerste huwelijk en ook dat wat hij heeft genoten staande het
huwelijk.
Na het overlijden van de weduwe IJsbout Hendriks zal aan hem,
comparant, door
de drie kinderen of erfgenamen uit de boedel moeten worden
uitgekeerd - ƒ 100,-.
Hij neemt hiermee genoegen en ziet dan af van de verdere
nalatenschap.
Marge: 13-3-1772 - de - ƒ 100,- zijn voldaan door de drie kinderen
van de weduwe IJsbout Hendriks - m.n.:

- Jenneke - weduwe IJsbout Hendriks,
- Hendrik IJsbouts - en
- Jan Bruystens.
R 98

fol. 203vo

06-03-1766

Lambert Dirk Lambers en Jenneke Dirk Lambers verkopen aan Mattijs
Goort Kuypers
en Jan Francis Lomans:
- land
de nieuwe Camp
2 l.
1. de kopers
2. kn Steven Antonis
3. den Eekelhoff
4. de straat
- land
den Hoydries
2 l.
1. Philips van Hugten

- groes/hei de Schilmeer

2. kn Steven Antonis
3. de pad
4. Jan Verreyt
6 l.
1. het Huis van Asten
2. weduwe IJsbout Hendriks
3. de kopers
4. Philips van Hugten

om: ƒ 300,-.
R 98
-

fol. 204vo

Koops

10-03-1766

Antoni Jacob Kuypers - g.m. Engel Peter Baltus,
Peter Smits - g.m. Helena Antoni Verhees,
Antoni Verhees,
Jan, Peter en Mattijs Paulus Geven van Dijk,
Marie Peter Baltus - weduwe Paulus Geven - en
Helena en Martinus (Paulus Geven van Dijk)

Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- groes
bij Voordeldonk
1 l.
1. Peter Roymans
2. Peter Driessen van Bussel
3. de Loop
4. de weg of straatje
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 8,-.
- land
in de Loverbosch
1╜ l.
1. Francis Plenders
2. Jan Vervoordeldonk
3. de weg
4. Hendrik van Helmond
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-07-8/jr.
Koopsom: ƒ 15,-.
Zij verkopen aan Hendrik Coopmans:
- groes
de Roetert
3 l.
1. Hendrik Stevens
2. Jan Meulendijk
3. Peter van Bussel
4. Francis Plenders
Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
Koopsom: ƒ 60,-.
Zij verkopen aan Joost Voermans:
- groes
het Lindersvelt
2 l.
1. Hendrik Haasen
2. Nicasius Simonis
3. Jan Brunas
4. Hendrik van Helmont
Belast met: ƒ 0-11-0/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 1-0-0/jr.
Koopsom: ƒ 80,-.
Zij verkopen aan Antoni Fransen:
- land
den Berg
1. Wilhelmus Bruynen
2. Hendrik Coopmans
3. de weg
4. weduwe Joost Verberne

2╜ l.

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-8/jr.

Koopsom: ƒ 98,-.

Zij verkopen aan Francis van den Eerenbeemt:
- groes
in de Pas
3
cops.
1. Willem van Dijk
2-3. Jan van Reyt
4. Jan Slaats
Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Koopsom: ƒ 27,-.
R 98

fol. 208

10-03-1766

Hendrik Coopmans is schuldig aan Simon van der Laak, te Mierlo - ƒ
300,- α 4%.
Marge: 5-3-1768 gelost.
R 98

fol. 209

02-04-1766

- Willem Joosten, te Helden,
- Elisabet Joosten, te Helden,
kinderen van Elisabet Willems van den Eerenbeemt.
Zij verkopen 1/5e deel, onverdeeld, in:
- twee huizen en 28 percelen land en groes
60 l.
Belast met: 1/5e deel van ƒ 10,-/jr. aan het Gemene Land.
Koper: Aart Driessen de Zeeger - die ook gebruiker is.
om: ƒ 50,-.
R 98

fol. 210

Koops

03-04-1766

- Mechel - weduwe Philip Lintermans - vijf kinderen m.n. Antoni,
Maria, Geertruy, Cornelis en
Willem.
- Cornelis Philips Lintermans, te Woensel,
- Willem Philips Lintermans.
De weduwe verkoopt de helft en de twee andere 2/5e deel van de
andere helft
aan Antoni Philips Lintermans in:
- huis, hof en aangelag en 4 l. land - op Voordeldonk
geheel 10 l.
1. Huybert van Bussel
2. de straat
3-4. Peter Roymans
Marge: 19-6-1780 - copie gemaakt voor Dirk van der Sande - g.m.
Geertruy,
te Mierlo.
Jan van Astensveltje - waarvan 2 l. land
4 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2. het Broek
3. de straat
Koops
om: ƒ 200,-.
R 98

fol. 211

04-04-1766

Antoni Willem Lomans, als collecteur der verpondingen, 1763, laat
executeren
t.l.v. Jan van Rest - om daaraan de verponding over 1763 te
verhalen:
- groes of hooiland
te Ostappen
2 l.
1. Peter Coolen

Koper: Dirk Jan Wilbers

2-4. Dirk Jan Wilbers
3. de Aa
Koopsom: ƒ 16,-.

R 32

fol. 33

05-04-1766

1/2

Bruysten Peters van Someren en Hendrik Eysbouts worden aangesteld
als voogden
over Hendrik en Jenneke, onm. kinderen van Tiele Slaats - en
Maria Peter Lambers.
R 155
10-04-1766 2/2
Bruysten Peters van Someren en Hendrik Eysbouts, als voogden over
de twee onm.
kinderen van Tiele Slaats - en Maria Lambers, beiden overleden,
gewoond hebbende op Heusden.
Zij verkopen de nagelaten roerende goederen - o.a.:
- twee ossen
ƒ 53,- twee koeien
ƒ 41,- twee karren
ƒ 8,- huishoudgerei
- landbouwgereedschap
- een bed en peluw
ƒ 12,Opbre
ngst: ƒ 228,-.
R 98

fol. 212vo

08-04-1766

Antoni Hendrik Hoefnagels, te Liessel, verkoopt aan Jan Jacobs,
te Liessel:
- hei en groes
5 l.
1. Dielis van de Leensel
2-3. de verkoper
4. de weg
Koopsom: ƒ 40,-.

R 24

fol. 97vo

21-04-1766

- Losecaat, collecteur van de verponding, 1761 - aanlegger.
contra
- Antoni van Bussel, op Heusden,
- Antoni Jan Lomans,
- Goort Jan Lomans,
- Joseph Souve - gedaagden.
Gedaagden zijn, als erfgenamen Jan Goort Lomans, van
goederen aan den Ommelschen Bosch, nog schuldig - ƒ 13-0-6 - ieder ╝e deel.
R 122

fol. 156vo

zijn

24-04-1766

Interrogatorium voor Pieter de Jong, drossard van Vlierden aan schepenen van Asten - om namens hem te verhoren:
A. Hendrik Haasen,
B. Joost Kuypers.
2. Of zij op dinsdag, 11-3-1766, niet zijn geweest in de herberg
van
Dirk Welten, op de Weyer, onder Vlierden. En of daar
ook niet aanwezig waren - Francis van de Loverbosch, uit Asten - en
- Jacob Dirk Jacobs, uit Vlierden.

A en B.

Ja.

3.
Of zij niet gehoord hebben dat na enige tijd Jacob
voorn. aan Francis
voorn. vroeg of hij eens met hem voor de deur wilde
gaan - en of deze
toen niet samen het huis zijn uitgegaan.

A en B.

Weten dit niet.

4.
Of zij niet gezien hebben, toen voornoemde personen
"voor de deur"
waren gegaan, dat Jacob zijn mes trok en daarmee op
Francis aanviel
en zodanig naar hem stak en sneed dat deze moest
vluchten in het huis
van Dirk Welten.
A. Weet dit niet.
B. Heeft geen mes "trecke" gezien en heeft Francis wel in de deur
zien
staan en dat er een hand naar hem, Francis, wenkte. Maar hij
heeft
niet gezien wiens hand het was. Er was wel wat in dat
blonk, zonder
te weten wat het was.
5.
Of Jacob, met het blote mes in de hand, Francis niet
heeft achterna
gelopen
en
in
de
deur
heeft
staan
roepen:
"Loverbosch, komt er uyt".
A en B.

Weten dit niet.

6.
Of zij niet gezien hebben dat Jacob met het blote mes
in de hand het
huis is "ingesprongen" en al roepende: "Komt daar
uyt" Francis heeft
geattaqueert en "een sneede door sijn aangesigt"
heeft gegeven.
En of Francis niet zei: "Dat leg ik in kennis, dat ik
hier soo mishandelt werde".
A. Weet dit niet.
B.
Weet dit ook niet.
Wel heeft hij Francis horen zeggen: "Ben ik hier in
een moordenaarshuis".
7.
Of Jacob na het "snijden" van Francis niet uit het
huis is gegaan.
A.
Weet dit niet.
B.
Heeft Jacob, nadat
niet meer gezien.

Francis

"gequest"

was

geworden

8.
Of Jacob de volgende dag niet bij hen, deponenten, is
gekomen om te
horen wat zij zouden kunnen "getuigen" en of hij toen
niet tegen hen
heeft gezegd: "Ik geeff er den bruy van, dat zij doen
wat sij willen.
Sij kunnen het mij niet bewijsen dat ik Loverbosch
gesneede hebbe".
En of door hem of andere, namens hem, niet is
verzocht "om de zaak te
verduysteren".
A.

Verklaart niets te weten.
Wel is Jacob enige dagen daarna bij hem geweest om te
zien hoe hij
zich zou houden - en zei: "Ik ben blij
dat ik soo sie".

B. Verklaart
t.h.v. Dirk
gesproken.
R 122

de

volgende

dag,

's

morgens,

Jacob

Dirk

Jacobs

Welten wel gezien te hebben - maar er is nergens over
fol. 158vo

24-04-1766

Jan Janse Smits - en Maria Joost Koppens, zijn
Hij gezond, zij ziek.
- Alle vorige "makingen" vervallen - ook
schepenen Asten, gemaakte testament.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Nß het overlijden van de langstlevende gaat
goederen naar
de twee broeders van de testatrice, t.w.
Koppens - of hun
kinderen.

vrouw, testeren.
het,

op

7-5-1742,

- de ene helft der
Piet en Dirk Joost

De andere helft gaat "staaksgewijs" naar:
- de kinderen van zijn zusters, Magriet en Catrien Janse Smits
- "met seclusie en uytsluytinge van deselve zijn zusters" deze zullen
echter wel, gedurende hun leven, "de togt" genieten.
R 98

fol. 213

26-04-1766

Arnoldus Top - g.m. Christina Joggem Cornelissen, te Veldhoven,
verkoopt aan
Adriaan Joggem Cornelissen, te Reythoven:
- 1/8e deel in 1/4e deel van een klamptiende - de Witveltse "rijdende" tegen
de Braselse.
Dit 1/8e deel is belast met 1 cop rogge/jr. aan het Gemene Land.
Zijnde voor het 1/4e deel 3 vat rogge/jr.
Koops
om: ƒ 75,-.
R 28

fol. 67

05-05-1766

ook: R 33 - 52 - 5-5-1766.

Gezien het request van Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne momboiren over
Willem, onm. kind van Hendrik Verberne - en Johanna Maria Lomans,
beiden overleden.
Zij hebben, op 6-5-1765, een inventaris opgemaakt van hetgeen
door de moeder
van de onmondige is nagelaten.
Hieruit blijkt dat t.l.v. de nalatenschap aan schulden was
nagelaten:
ƒ 74214-12
De "gereede goederen" hebben opgebracht
ƒ 343-09-00
ƒ 39905-12
Dit jaar is overleden de weduwe Peter Verberne, grootmoeder van
de onmondige,
van welke nalatenschap de onmondige 1/5e deel toekomt, waaronder
een klein
huiske - in huur bij Hendrien Cornelissen - voor ƒ 11,-/jr.
Voorgesteld wordt om dit huiske te verkopen - om de schulden te
betalen.
Evenals de groesvelden, te verwachten van de grootmoeder m.n.:
- het Vrouwkesveltje
1 l.
- het Ostadensdrieske
1 l.
De geschatte opbrengst is - ƒ 400,-.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: Na gehoord te hebben de drie broeders van Hendrik
Verberne ordonneneren wij aan de supplianten om voor ons behoorlijk
- rekening, bewijs en reliqua te doen van hun administratie. Dat
gedaan zijnde
worden zij gemachtigd om t.l.v. de
goederen van de onmondige de te
kort komende gelden te negotiδren om de schulden te
betalen.
R 122

fol. 160vo

05-05-1766

Peter Canters, wiens huis, op 9-9-1765, is afgebrand en, op 28-91765, is "ge-

schat" op - ƒ 300,- heeft zijn huis wederom opgebouwd.
Hij verzoekt om de betaling van ╝e deel, ingevolge haar Ho. Mo.
publicatie van
- d.d. 15-1-1765 - omdat hij geen - ƒ 4000,- "gegoet" of in
eigendom heeft.
Mede compareerde:
- Jan Daandel Coolen, die het recht van zijn vader bekomen heeft,
wiens huis
ook is afgebrand "en daarvan taxaat als voore gedaan en
bekomen" zijnde het
huis nr. 29, weer is opgebouwd en "geschat" op - ƒ 220,-.
Hij verzoekt ook om betaling van ╝e deel.
Hij is geen - ƒ 4000,- "gegoet". Ook bezit hij deze niet.

R 98

fol. 213vo

10-05-1766

Francis van de Loverbosch is schuldig aan Jan Verberne, te
Someren:
- ƒ 300,- α 4%.
Marge: 23-4-1787 gelost aan Hendrikus Jan Verberne, te Eyndhoven.
R 122

fol. 161

12-05-1766

- Peter Tiele Coolen - en
- Goort Franse van Bussel - g.m. Jenneke, dr. Tiele Coolen (zie
ook einde acte)
- Hendrik van Helmond - g.m. Anneke, dr Tiele Coolen.
Kinderen en erven van Tiele Coolen - en Maria Antonis, beiden
overleden en gewoond hebbende op de agterste Diesdonk.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik van Helmond
- het oude huis van de hoef - met de schuur, stal, hof en aangelag
6 l.
het aangelag naast:
1. Goort van Bussel
2-3. Peter Tiele Coolen
4. de gemeente
- land
aan de Startjes
2 l.
1. Goort van Bussel
2. de verkrijger
3. Pieter Coolen
- land
in den Hannekensacker
4 l.
1. de verkrijger
2-3-4. Pieter Coolen
- land
agter de schuur
7 l.
1-4. Pieter Coolen
2. de verkrijger
3. de gemeente
- land
de Heuff
2 l.
1. Goort van Bussel
2-3. Pieter Coolen
- land
het Loopense
1. Pieter Coolen
2-3. de verkrijger
- land
de agterste Braak
1╜ l.
1-2-3. de verkrijger
de voorste Braakacker
2 l.
1. Hendrik van Hugten
2-3. de verkrijger
de agterste Braakacker
2 l.
1-3. Pieter Coolen
2. de verkrijger
4. Goort van Bussel
- groes
-

- groes

in de Heycamp
1-2-3. Pieter Coolen
4. de Aa
den Keulbeemt
3 l.
1-4. Pieter Coolen
2. Hendrik van Hugten
3. de Aa
het leeg Beestevelt 14 l.
1. Pieter Coolen
2-3. de gemeente
4. de verkrijger

12 l.

- hooiland in
de Gemene Beemden
4 l.
waarvan 2 l. gekomen van Antoni Voermans.
1. Peter Smits
2-3-4. de gemeente
- een perceel van
de Hurksdeel
3 l.
1. de akker aan de schuur
2. Goort van Bussel
- het aangelag gekomen van Aart Jan Aarts
╜ l.
1. Goort van Bussel
2. de verkrijger
3. Hendrik van Hugten
Verponding: ƒ 20-00-00/jr.
Bede
- ƒ 6-04-00/jr.
Belast met: ƒ 1-8-8/jr. in een meerdere rente met de condividenten
in deze aan
den Armen van Asten.
Marge: 6-5-1788 gelost.
Belast met: 4 vat rogge/jr. in een meerdere rente met de kinderen
Jelis Vreynsen - aan het Gemene Land - rentmeester de
Kempenaar - renteboek
nr. 3109.
Marge: 5-2-1789 deze pacht is met ƒ 139-6-1 geheel gelost.
2e lot: Peter Tiele Coolen
- een nieuw huis, schuur en stal, zijnde "getimmert" op den akker
achter de
schuur van de hoef.
Zijnde hierbij van dien akker - omtrent de helft - de helft is
7 l.
1-2. Hendrik van Helmond
3. de gemeente
4. den Dries
- land
den Berg
2 l.
1. Naast het voors. perceel
- een akkertje
1 l.
1. Goort van Bussel
2. de verkrijger
den Reykenacker
9 l.
1. Goort van Bussel
2-3. Hendrik van Helmond
- land
9 l.
1-2. Hendrik van Helmond
3-4. de verkrijger
- groes
in den Hoycamp
12 l.
1-3. Goort van Bussel
2-4. Hendrik van Helmond
den Keulbeemt
3 l.
1-2. Hendrik van Helmond
3. de verkrijger
4. de Aa
- groes
- groes

- groes

den Hurksdeel en de hey
4 l.
1. Hendrik Jansen van Hugten
2. Goort van Bussel
de Heuff
2 l.
1-3. Hendrik van Helmond
4. de verkrijger
2. Goort van Bussel
in de Gemeene Beemden
5 l.
1. Huybert van den Boomen
2. Goort van Bussel
3. Lambert Vervoordeldonk

- hei/groes

-

het Hoyvelt

- groes

- groes
naast het vorig perceel
- een drieske
cops.

4. Lambert Verheyden
12 l.
1. Hendrik van Helmond
2. Hendrik van Hugten
3. de gemeente
4. de verkrijger
6 l.
1. Hendrik van Helmond
2. Corstiaan den Smit
3. de Aa
4. de verkrijger
het Startje
1 l.
1. de verkrijger
2. Hendrik van Hugten
3-4. de verkrijger
het Stertje
2 l.
1. de verkrijger
2. Goort van Bussel

3

1-3. Hendrik van Helmond
2. Goort van Bussel
4. de verkrijger

Verponding: ƒ 26-00-00/jr.
Bede
- ƒ 6-04-08/jr.
Belast met: ƒ 0-02-8/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de
Kempenaar nr. 1873.
- ƒ 0-17-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de
Kempenaar nr. 1922.
- ƒ 1-16-0/jr. in een meerdere rente van - ƒ 4,-/jr.
aan den Armen
van Asten.
- De verschillende cijnsen aan de Heren van Asten,
staande t.n.v.
de vader der condividenten zullen betaald worden,
zijnde ƒ 2-9-14/jr.
3e lot: Goort Franse van Bussel
- huis, hof en aangelag - gekomen van de kinderen Marcelis Slaats
2 l.
1. Hendrik van Helmond
2-3. Hendrik van Hugten
4. de gemeente
- land
de Camp van de Hoeff 2 l.
1. Hendrik Jelis van Hugten
2. de verkrijger
3. Jan Jelis van Hugten
land van de Hoeff 2 l.
1-3. Pieter Coolen
3-4. de verkrijger
de Straatacker
1 l.
gekomen van de Hoeff
1. Peter Smits
2-3-4. de verkrijger
- land
den Heycamp
1. de gemeente
2-3. Jan Jelis van Hugten
- land
den Camp
3 l.
1-3. de verkrijger

2. Peter Smits

-

- land

den Hoogenacker

4. Jan Jelis van Hugten
9 l.
1-2. de verkrijger
3. Pieter Coolen

de Kempkes
2 l.
1. Peter Smits
2. de verkrijger
3-4. Jan Jelis van Hugten
de voorste Braakacker
1╜ l.
1. Pieter Coolen
2-3. Hendrik van Helmond
4. de verkrijger
- groes
in de Heycamp
12 l.
1-3. Pieter Coolen
2. Hendrik van Helmond
4. de verkrijger
- groes
het Startje
4 l.
1-3. Hendrik van Helmond
2. Pieter Coolen
4. de verkrijger
- hooiland in
de Gemeene Beemden 5 l.
1. Pieter Coolen
2. Maria van den Eerenbeemt
3. Lambert Vervoordeldonk
- groes
het Vortsvelt
10 l.
1. Aart Sleegers
2. Hendrik van Hugten
3. Francis van de Weyer
4. de gemeente
het Binnevelt
5 l.
1-2-3. de verkrijger
4. Peter Smits
het Heytvelt
4 l.
1. Peter Smits
2-3. de verkrijger
4. weduwe Peter Verleysdonk
den Kuylbeemt
2 l.
1. Goort Jan Loomans
2. Hendrik van Hugten
3. de Aa
4. Pieter Coolen
het Vortsveltje
1 l.
1. de verkrijger
2. Hendrik van Hugten
3. de Aa
4. Pieter Coolen
- groes
den Hurksdeel
2 l.
1. Hendrik van Helmond
2. Pieter Coolen
- een drieske
1 l.
1. Hendrik van Hugten
2. de verkrijger
3. de gemeente
Verponding: ƒ 26-00-00/jr.
Bede
- ƒ 6-04-08/jr.
Belast met: aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land nr. 1800 - ƒ 0-54/jr.

nr. 1890 - ƒ 0-2-

8/jr.

nr. 2321 - ƒ 4-5-

0/jr.

- ƒ 0-15-8/jr. in een meerdere rente van - ƒ 4,-/jr.,
met de overige
delers, aan den Armen van Asten.
Opmerking: In de aanhef wordt Goort Franse van Bussel - genoemd
als ΘΘn der
delers. Aan het slot is zijn handtekening: Goort
Peeters van Bussel.
R 122

fol. 167

16-05-1766

- Jan Janse Verberne en Hendrik Coopmans - als momboiren over
Willem, onm. zoon
van wijlen Hendrik Peter Verberne,
- Hendrien Peter Verberne, te Deurne,
- Paulus Peter Verberne,
- Gerrit Peter Verberne - en
- Jan Peter Verberne.
Kinderen en erven van Peter Verberne - en Jenneke Koopmans,
beiden overleden.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Willem Hendrik Verberne
- land
het Romerke
╜ l.
1. de president
2. weduwe Verhoysen
- land
den Hoogendries
╜ l.
1-3. Bernardus Brunas
2. Mattijs van Bussel
4. den Dijk
- groes
Vrouwkesveltje
1 l.
1. Joseph Souve
2. Goort Jan Lomans
3. Hendrik Paulus Verberne
4. weduwe Antoni Haasen
- groes
Ostadendries
1. Antoni Kuypers
2. weduwe Steven Jansen
3. Hendrik Paulus Verberne
Aan de onmondige is ook toegevallen:
den Haakacker
2 l.
die door zijn vader is gekocht doch door de grootmoeder van de
onmondige is
betaald. Deze moest dus ingebracht worden.
Belast met: 1 stuiver 7 duiten/jr. aan de Heren van Asten - uit
het Rootsacker-

k

e.
2e lot: Hendrien Peter Verberne
- land
de Logten
1. weduwe Francis Martens
2. Antoni Fransen
3-4. de weg
- land
aan de Meulen
1. Hendrik Coopmans
2. Jan van Riet
3-4. de weg
- groes
het Lankvelt
1. Bernardus Brunas
2. Peter Verberne

2 l.

1 l.

3 l.

3. de Loop
4. Antoni Fransen

3e lot: Paulus Peter Verberne
de Langenacker

3 l.
1. Jan Janse Verberne
2. Francis Verberne
3. Johannes Jansen
4. de weg
den Berg
1. Ambrosius Bakens
2. Francis Verberne
3-4. de straat
Steegensvelt
1. Wilbert Koppens
2. Peter van Bussel
3. Antoni Fransen

- land

- groes

4e lot: Jan Peter Verberne
den Hoogenacker

-

- groes

l.
de straat
Francis Verberne
Jan Jansen Verberne
de Linderseacker
1╜ l.
1. Antoni Fransen
2. kn Francis Timmermans
3. de weg
het Rootsvelt
1. Hendrien Verberne
2. Jan Verreyt
3. Ambrosius Bakers
4. de Loop

╜ l.

2 l.

1╜
1.
2.
4.

3 l.

5e lot: Gerrit Peter Verberne
- huis en stal, hof en aangelag - in de Toornstraat
╜ l.
1. Francis Verberne en Antoni
Lomans
2. Hendrien Verberne
3-4. de straat
- land
de Biehal
1╜ l.
1. Joseph Souve
2. weduwe Francis van den Boomen
3. Jan Janse Verberne
- land
het hoog Meuleackerke
1 l.
1. Francis Verberne
2. Antoni Verreyt
3. de weg
4. Jan Verreyt
het Voortsveltje
3 l.
1. de Heer Albers
2. de weg
3. weduwe Verhoysen
4. Antoni Lomans
- de Kleyacker - die door de verkrijger is gekocht - doch door
zijn moeder
is betaald.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de
Kempenaar - uit
de Meulacker zo zij menen.

R 30

fol. 123vo

20-05-1766

1/2

Verklaring van Jenneke Jansen Verbarschot - weduwe Antoni
Zeegers, te Ommel.
Op maandagavond, 19 mei l.l., is in haar huis gekomen Hendrik
Verdijseldonk,
uit Deurne, om te schuilen voor het onweer.
Toen het onweer over was is Jan Hendrik Jansen, wonende in haar
buurt, gekomen,
zeggende: "Jen, nigt, het onweer is weg, wij sullen naar bet
gaan".
Hij is daarna weg gegaan terwijl Hendrik Verdijseldonk op een
kist lag te slapen.
Kijkende naar de voordeur, die wat openstond, zag zij iemand
staan, die naar
het haar toescheen stond te luisteren.
V≤≤r de deur gegaan zijnde, heeft zij gezien dat er een
manspersoon weg liep,
een zwarte hond bij hem hebbende.
Zij heeft niet kunnen zien wie het was.
Bij het naar binnen gaan heeft zij de deur opengelaten.
Kort daarop zijn met geweld binnengekomen:
- Dirk Goort Cortjens,
- de zoon van Jan Jelis van Hugten,
- Reynder Mattijs Muyen,
- Marcelis Francis Verreyt,
- Jacobus van der Linden - en meer andere.
Zij zeiden dat ze een pijpje kwamen aansteken en vroegen om de
lamp aan te steken, om een pijpemutske, dat zij zeiden verloren
te hebben te kunnen zoeken.
Na even rondgelopen te hebben wilden zij naar de neere gaan,
hetwelk door haar
belet werd. Met geweld zijn toen deze deuren opengemaakt en er is
zodanig met
stokken geslagen dat daarvan planken stuk geraakt zijn. Verder is
met geweld op
de kist en de voordeur geslagen.
Zij is in grote schrik geraakt en wist niet wat haar zou
overkomen - te meer
omdat alle personen gewapend waren met stokken of stukken hout.
De lamp was inmiddels uitgeraakt - en door iemand een lantaarn
gehaald bij de
buren, zij meent bij Peter Roymans.
De voorn. personen zijn daarop Hendrik Verdijsseldonk gaan
zoeken, die op het
eerste geraas dat hij hoorde, door de weefkamer in de schuur was
gelopen en
zich onder het stro had verstopt.
Ze hebben hem daar gegrepen, vastgebonden en weggeleid of
gesleept naar de Capel, waar een menigte mensen stond.
Toen zij merkte dat ze haar ook mee wilden nemen is zij achter
uit gelopen op den dries. Hier zijn bij haar gekomen - Jacobus
Jan van der Linden en nog een
onbekende persoon van Ostappen. Zij hebben haar met geweld mee
gesleept naar de
Capel.
Na aldaar, bij Antoni van Diest, door het volk gedronken te
hebben - is zij mede naar de poel, de per weetering, gebracht om daardoor, met een
touw om haar
lijf, gesleept te worden.

Zij heeft het touw afgedaan; en wel ziende dat zij daar in moest
is zij er uit
zichzelf d≤≤r en ingelopen.
Ook heeft zij gezien dat Hendrik voorn. met een touw om zijn lijf
door de poel
werd gesleept, getrokken, geduwd, gestoten. Nu eens boven water
dan weer onder
water.
Het is voornamelijk gedaan door de personen in de aanhef vernoemd
- met zeer
veel toeschouwers.
Zij is direct nadat zij vrijgelaten is naar huis gelopen, om bij
haar twee
kinderen te zijn, die alleen waren omdat niemand anders bij haar
woont.
Zij bevestigd e.e.a onder eede.

R 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fol. 125vo

20-05-1766 2/2
Verhoor van:

Jan Hendrik Jansen,
Hendrik Verhees,
Marten Aart Zegers,
Jan Deynen,
Peter Roymans,
Arnoldus van Gemert - allen boven 20 jaar.

A. Of zij weten dat op maandag, 19 mei l.l., 's avonds om 9 uur,
te
Ommel, in de straat, niet een groot geraas, tumult,
roepen, blazen
op den hoorn is gemaakt door een menigte mensen.
1 t/m. 6

Ja.

B. Wie op den hoorn geblazen heeft, waar die gehaald is en wie
hem toebehoorde.
1 t/m. 5

Weten niets.
6
Heeft op den hoorn zien blazen, Hendrik .......,
wonende, zo hij
denkt, als knecht bij Dirk Jan Wilbers en Hendrik
Haazen
D. Of te dien tijde enige jongelieden niet in huis van de weduwe
Antoni
Philipsen, te Ommel, zijn gelopen en daar Hendrik
Verdeysseldonk, uit
Deurne, met touwen hebben gebonden, alsook de voorn.
weduwe. En deze
samen getrokken, gesleept, gestoten tot de Capel en
vandaar in de
Poel aan het Broek, genaamd de Per Wetering en deze
twee personen
door de poel doen gaan en vooral voorn. Hendrik
daarin gestoten en
onder en boven water laten komen.
1-2-6.
Verklaren overeenkomstig.
3-4.
Weten niets, hebben alleen de weduwe door het water
zien lopen.
5.
Heeft wel enige personen in huis zien gaan van de
voorn. weduwe en
horen zeggen "wij moeten naar een pijpmutske zoeken"
en licht gezien.
Nadat dit was uitgegaan is een persoon uit het huis
gekomen, heeft
een lantaarn gehaald en is door de neerdeuren het
huis weer binnengegaan.
Hij weet niet wie deze personen waren.
Hij heeft verder horen roepen: "Hier is hij, onder 't
stroy" en daarop Verdijsseldonk uit het huis zien komen die
opgebracht werd naar de
Capel.
Even later werd gezegd: "Jen moet er ook zijn".
Hierop is de weduwe
gehaald en samen met Verdijseldonk gebracht aan het
huis van Nol Zegers, vandaar tot Antoni van Diest en verder naar de

"wetering off
poel".
Hij heeft ook
Verdijsseldonk
gestoten werd.

gezien

dat de weduwe in de poel ging en
er door enige personen ingetrokken of

E. Wie heeft het voorschrevene gedaan.
1-3-4-5-6. Weten dit niet.
2. Weet ook niets, doch het zou kunnen zijn dat Dirk
Goort Cortjens getrokken heeft aan Verdijsseldonk.
F. Of zij niet gezien hebben, dat Verdijsseldonk, uit de poel
losgelaten
zijnde en gekomen aan het huis van Jan Deynen, op een
kar heeft moeten
gaan
en
weggetrokken
tot
bij
de
Capel,
ondertussen geslagen wor-

dende.
Vandaar weer teruggevoerd naar het huis van Jan
Deynen, telkens geslagen wordende door Dirk Goort Cortjens, Reynder
Tijs Muyen, Jan
Jelis van Hugten, Marcelis Francis Verreyt en Jacobus
van der Linden.
1. Weet niets, hij is met de weduwe Antoni Philipsen vanaf de
poel naar
huis gegaan.
2.
Weet niets, heeft Verdijsseldonk wel in de kar zien
staan en heeft
ook gezien dat deze de kar trok met zijn ene hand tot
aan het huis
van Jan van Diest.
3-4-5.
Weten niets.
6. Heeft wel e.e.a. gezien, zonder personen te herkennen. Hij
heeft ook
gezien
dat
Dirk
Goort
Cortjens
naar
Hendrik
Verduyzeldonk sloeg, zonder te weten waarmee.
E.e.a. is onder eede bevestigd.
R 98

fol. 215

20-05-1766

Goort Jan Lomans verkoopt aan Lambert Verheyden, te Ostappen:
- hooiland de Spleete
1 l.
1-2. Arnoldus van Hugten
3-4. de Aa
- een weiveld met de hei
4 l.
1-2. weduwe Laurens Roymans
3. de verkoper
4. de gemeente
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 18-2-1763.
Koops
om: ƒ 76,-.
R 98

fol. 215vo

02-06-1766

Reynder Hendrik Aarts, op Voordeldonk, verkoopt aan Goort Michiel
Kuypers, op
Voordeldonk:
de Brantseacker
2 l.
1. Andries Verheyen
2-3. weduwe Joost van Hugten
4. de straat
Koops
om: ƒ 40,-.
R 16

fol. 96

02-06-1766

1/2

Josyna Roymans, meerderj. j.d., aanlegger - contra - Willem Roefs.
R 33 - 52
02-06-1766 2/2
Josyna Roymans, aanlegster
- contra
Willem Roefs, gedaagde.
o.a.
5. Gedaagde is, sinds 11-3-1760, aan de vader van aanlegster en
haar broeder schuldig bleven - ƒ 80,- α 3% - dit wegens aankoop van
enige vaste
goederen - zie transportacte.

6. Deze - ƒ 80,- zouden "gelost" worden zodra aanlegster en haar
broeder tot
"mondige" jaren waren gekomen.
10. Aanlegster heeft haar deel - ƒ 40,- opgevraagd, met
behoorlijke "waarschouwinge" om deze, op 11-3-1766, te restitueren.
Gedaagde is nalatig gebleven. Reden om hem te "dagen".

R 32

fol. 33vo

21-06-1766

Jan Janse Timmermans en Joseph Souve worden aangesteld tot
borgemeesters van
St. Jan 1766 - '67.
Als "setters" worden aangesteld: Joost Voermans en Adriaan van de
Weerden.
R 32

fol. 34vo

21-06-1766

Jan van Riet, president, Hendrik Berkers en Wilhelmus Bruynen
worden bedankt
als schepenen.
In
hun
plaats
worden
benoemd:
Pieter
Zijnen
en
Willem
Verhaseldonk.
Op 23 juni wordt alnog benoemd Jan Janse Coolen, aan Vorselen (fol. 25-1).
Er wordt ook nog bedankt: Jan Vervoordeldonk - en in zijn plaats
benoemd: Antoni Fransen - (fol. 25vo-1).
R 155

02-07-1766

Gerrit Jacobs van Hugten verkoopt een partij granen te velde o.a.:
- 8 kopen
Opbrengst: ƒ 119,-.
Met de opbrengst zijn achterstallige belastingen betaald - ter
somme van
- ƒ 108-18-14.
De goederen zij door de verkoper verlaten.
R 122

fol. 170

26-07-1766

Certificaat voor: Peter Jacob Gerrits, geboortig van Someren deze is vorig
jaar met vrouw en kinderen hier komen wonen.
Hij heeft zich sinds zijn verblijf hier, "wel
gecomporteert"
gedragen en staat bij ons, als ter goeder
naam en faam bekend.
R 98

fol. 216vo

04-08-1766

Hendrik Koopman en Jan Janse Verberne, als voogden over Willem,
onm. zoon van
Hendrik Verberne - en Johanna Maria Lomans, beiden overleden,
zijn schuldig,
t.b.v. Willem, aan Goort van Eyck, te Lierop - ƒ 250,- α 3╜%.
Conditie: Vanaf heden over 8 jaar te lossen.
Deze lening is afgesloten omdat de voogden in die kwaliteit
meer hebben uitgegeven dan ontvangen
ƒ 11114-04.
Nog van enige posten
ƒ 35-07-08
Nog afgelost t.l.v. goederen van de onmondige - een obligatie t.b.v. Jacobus Losecaat van ƒ 100,- d.d. 10-2-1746
ƒ 10400-00
ƒ 25101-12
Marge: 29-5-1787 - gelost aan Goort Jan van Eyck, te Lierop.
R 98

fol. 218

12-08-1766

De Heren van Asten verkopen aan Pieter Sleegers:
een heyhorst off heyveltje
2 l.
1. Aart Jansen
2. het volgende perceel
3. Adriaan Lintermans
4. de gemeente
- hei/groes
2 l.
1. het vorig perceel en
Adriaan Lintermans
2. de laan van het Huis van Asten

3. de gemeente
4. de Loop of Mooleschouw
Gereserveerd is de sloot naast de laan en die moet blijven op
diepte
en breedte naar genoegen van de Heren van Asten.
Het laatste perceel is verhuurd aan Joost Polders, van hoeve de
Polder, tot
half maart 1770.
Koops
om: ƒ 70,- α 2╜%.
Pieter Slegers verklaarde geen geld te hebben en
geen huis om in te wonen. Uit consideratie worden
hem de gronden overgegeven om daarop een huis te
timmeren.
R 98

fol. 219vo

15-08-1766

- Joseph Vlemminx, te Lierop - en
- Dirk Welten, te Vlierden.
Zij verkopen aan Jan Laurens Evers, te Deurne:
- groes
1. de Aa
2. Hendrik Keyzers
- groes
1-3-4. de gemeente
- groes
1. de Aa
2. de gemeente

2 l.
1 l.
1 l.

De koop is gedaan in een ander transport te Deurne.
R 122

fol. 170vo

26-08-1766

1/2

Jan Janse van de Meulendijk - en Catarina Franse, zijn vrouw,
verklaren ter
requisitie van Jan Jacobs Verberne - dat zij, comparanten, ca.
zes jaar, voor
de Heer Hermanus Aelbers, predicant, alhier, als "arbeydslieden"
hebben gewerkt
in zijn hof als anderszins. Dat zij van hem een som geld te goed
hadden zonder
toen direct te weten hoeveel.
Omdat Aelbers hen op "differente reysen" kleine sommetjes "op
mindering" had
gegeven.
Zij hebben Aelbers dikwijls verzocht om met hen een rekening op
te maken - om eens precies te weten wat hun vordering was en
daarna voldoening te krijgen.
Dit is steeds vruchteloos geweest.
Zij hebben Mr. Hendrik van Reysingen, advocaat, te Helmond,
verzocht om e.e.a.
te constringeren - en hieruit is een vordering van - ƒ 20,- ten
goede van hen,
comparanten, gebleken.
Deze som is door hen, na "verstecq van antwoord" van de drost,
alhier, ontvangen - voor rekening van Aelbers.
Verder verklaarde de tweede comparante - dat zij ter voldoening
van de "regtscosten" aan van Rijsingen heeft betaald, ca. ƒ 14,-, en die door
de drost aan
haar, comparante "in besloote missive was ter hant gestelt".
Zij verklaren verder dat zij tijdens hun werkzaamheden voor
Albers "tot ver-

scheyde reyse" hebben gezien dat de requirant met zijn paard en
kar voor Albers
en zijn vrouw heeft gevaren.
R 122
fol. 171vo
26-08-1766 2/2
Adriaan Lintermans verklaart ter requisitie van Jan Jacobs
Verberne dat hij,
comparant, ca ΘΘn jaar geleden samen met de requirant is geweest
in de Pastory,
alhier, toen bewoond wordende door Hermanus Aelbers, dat daar aan
huis is gekomen Peter van Rut, om zijn verdienste te komen "manen" terzake
van het turfsteken voor Aelbers gedaan.

Dat de vrouw van Aelbers tegen hem, van Rut, zei, dat ze hem niet
kon betalen doch dat door het aanhouden van van Rut, zij hem zijn verdiensten
voldaan heeft - met geld dat zij van hem, comparant en de
requirant geleend had.
Verder verklaart de eerste comparant dat hij verscheidene malen
aan Aelbers
geld heeft geleend - en dit alleen dan met grote moeite terug
heeft gekregen.
Steeds werd toegezegd hem te betalen doch telkens werd dit
verschoven. Tot op
heden heeft hij geen "prompte" betaling kunnen verkrijgen.
R 98

fol. 220

08-09-1766

Reynder Tijsse van Hooff - en
Jenneke Tijssen van Hooff, zijn zuster, verkopen aan de Heren van
Asten:
- een heytvelt aan den Varrehoff
ca. 6 l.
De Varrehoff ten zuiden de kopers en de weduwe Willem Slaats
met Jan Aart
Dirks vandaar op de sloot tussen Mattijs Slaats
en de weduwe Willem Slaats.
Ten oosten: de verkopers,
Ten noorden: de weduwe Willem Slaats - en
Ten westen: Martinus Slaats.
- Met recht van "wegen" voor Martinus Slaats, Nol Slaats en de
verkopers.
Koops
om: ƒ 22,-.
- En nog tot mindering van een rente van ƒ 10-16-10/jr. - ƒ 2-160/jr.
is in kapitaal ƒ 70-15-2.
De rente aan het Huis van Asten wordt dus ƒ 8,-/jr.
Koops
om: ƒ 92-15-2.
R 98

fol. 221

80-09-1766

Evert van Geffen is schuldig aan Gerrit Verberne, te Someren - ƒ
150,- α 4%.
R 122

fol. 172vo

13-09-1766

Staat en inventaris opgemaakt door Peternel Dirk van Hugten weduwe Antoni van
Deursen - t.b.v. Anna Maria, Martinus, Jenneke en Francyn, haar
kinderen.
Zij wil hertrouwen met Meuwis Smits, te Deurne.
Onroerende goederen
- huis en aangelag, land, groes en hei
10 l.
Hebbende wijlen haar man een perceel hei groes aangekocht d.d. 15-3-1762 en vervolgens daarop, of bij, een huis gebouwd, met kennis van
de regenten,
onder conditie dat dit niet tot nadeel van de gemeente mocht
zijn.
Ook mogen er geen vreemde personen of vagebonden logeren.
De gemeente behield ook het recht om het huis, "staande aant
eynt van Asten,
nevens de gemeene Dijk na Meyl en nevens de scheytloop off Aa
en voorts de
gemeente" af te mogen breken.
Roerende goederen

-

een os, twee koeien,
een hoge kar, een lage kar, slecht, met getuig.
een bed met toebehoren,
een pot, een papketel,
vuurgerei,
een tafel, een kist, een broodkast,
elf vijm rogge.

R 98

fol. 222

20-09-1766

Roedolff Graaff verkoopt aan Francis van Hout:
- huis en hof - in de Nieuwstraat, in het Dorp.
1. de Nieuwstraat

4. weduwe Francis Martens/ Mattijs

van Bussel

1. de pat van Niuewstraat tot de

Mart.

2. Johannes Jansen
Verponding: ƒ 0-14-6/jr.
Belast met: - ƒ 150,- t.l.v. de verkoper - d.d. 16-3-1761 - t.b.v.
Jacobus Losecaat.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 16-3-1761.
Koops
om: ƒ 135,-.
R 24

fol. 98

29-09-1766

- De drost, aanlegger.
contra
- Jan Coolen, te Ommel - ƒ 11-3-0 schuldig aan de Gemene Middelen
over 1762 en
1763.
- Francis Verreyt a.d. Ommelsebosch
- ƒ 7-18-8 schuldig aan de Gemene
Middelen - oct. 1763 1764.
- Jan Maas - ƒ 9-18-12 schuldig aan verponding, 1756.
- Jan Jacobs Verberne - ƒ 11-2-4 schuldig aan de Gemene Middelen
over 1762.
- Willem Leenders van Hugten - ƒ 9-0-8 verponding en bede, 1763.
- Pieter Lomans
- ƒ 9-2-0 aan de Gemene Middelen oct. 1763 - 1763.
- Gerrit van Hugten
- ƒ 6-14-0 aan de Gemene Middelen oct. 1762 - 1763.
R 164

fol. 64vo

30-09-1766

Taxatie van de onroerende goederen van Johannes Welten overleden 2-9-1766,
te Vlierden.
- de helft van 1/3e deel in een hooiland
2 l.
"rijdende" met Nol van Hugten en Mattijs Verduyseldonk
1. den Eyndhovense bunder
2. de Aa
Waard
e: ƒ 2,-.
- de helft in een hooiland - agter Ostappen
1 l.
1. Philip Bogers
2. Wilbert Meulendijk
Waard
e: ƒ 5,ƒ 7,-.
20e penning ƒ 0-7-0.
R 98

fol. 223

09-10-1766

Hendrik Koopmans is schuldig aan Simon van de Laak, te Mierlo - ƒ
150,- α 4%.
Marge: 5-3-1768 gelost.
R 98

fol. 224

09-10-1766

Francis van de Loverbosch is schuldig aan Dirk van de Loverbosch:
- ƒ 400,- α 3%.
R 24

fol. 100

13-10-1766

Willemyna Franse - weduwe Francis van den Boomen, te Lierop,
aanlegster.
- contra
Gerrit Jacobs van Hugten, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig van verachterde huur van de goederen
waarop hij heeft
gewoond - bij moderatie - d.d. 14-7-1766 - ƒ 11-4-0.

R 107b.

fol. 198

16-10-1766

Otto van den Bour verkoopt aan zijn aangetrouwde neef Mr. Johan
Bartholomeus
Molemakers, te Geel:
- huis, hof en dries van het Merktvelt, te Eyndhoven.
- zijn deel in een tiende "soo vermeend" genaamd de Broufeldse
tiende, te
Asten.
Koops
om: ƒ 3710,-.
Conditie: De verkoper zal gedurende zijn leven het vruchtgebruik
houden van
de verkochte goederen.
Na zijn overlijden zal zijn nicht, Judith Maria
Coolen, het vruchtgebruik van de goederen te Eyndhoven hebben - dit ook
gedurende haar
leven.
Schepenen Eyndhoven.
R 98

fol. 225

18-10-1766

Maria Janse van den Broek - weduwe Marcelis Jacobs van Neerven,
te Vlierden,
is schuldig aan Eduard Dirk Gallas, schepen, te Helmond - ƒ 500,α 3% om gelijke - ƒ 500,- af te lossen aan Jan Jansen, molenaar, te
Vlierden.
Schepenen van Vlierden geven toestemming tot het aangaan van hieruit o.m.:
Bij scheiding en deling, in 1763, van de goederen Jan van den
Broek - en Maria Verdeuseldonk - door Maria Verdeuseldonk als
langstlevende nagelaten - is haar man N.U. toegevallen:
- een huis met de teul- en hooilanden aan den Ommelsen Bosch - en
uit te keren
aan de boedel - ƒ 340,-.
Deze - ƒ 340,- en nog enige andere schulden t.w.v. - ƒ 160,zijn door Jan
Jansen, hun zwager, betaald, met de bedoeling
om dit "dadelijk" schriftelijk vast te leggen.
Haar man is daarop overleden, haar met een aantal kinderen
achterlatende, zodat zij niet in staat was te restitueren.
Omdat Jan Jansen echter steeds op securiteit aandrong is ons
verzocht om
bovenstaande lening af te mogen sluiten.
- Toestemming hebben ook verleend Jan van Ganzenwinkel en Francis
van Hugten
als naaste vrienden van de minderj. kinderen.
R 122

fol. 174

29-10-1766

Mattijs Slaats, te Heusden, wiens huis op Heusden, op 9 september
1765, is afgebrand en hetwelk op 28 dito is geschap op - ƒ 180,-.
Hij heeft dit huis wederom "opgetimmert" en in vorige en betere
staat gebracht
Hij verzoekt nu om betaling van ╝e deel der geschatte waarde.
Hij is niet "gegoet" voor - ƒ 4000,- of bezit hij die som niet.
R 98
Hendrien

fol. 227
Kels

-

weduwe

01-11-1766
Jacobus

van

de

Kruys,

in

de

Steege,

verkoopt aan Jan
Jooste van Rest:
- hei en groes aan een aangelag van een huisplaats - de Meulendijk
1 l.
1. Leendert Lambers
2-4. de gemeente
3. het aangelag
Verponding: ƒ 0-6-0.
Koops
om: ƒ 5-5-0.

R 122

fol. 174vo

03-11-1766

1/2

Staat en inventaris opgemaakt door Hendrik Eysbouts en Bruysten
van Someren als voogden over Hendrik en Jenneke, onm. kinderen van Tiele
Slaats - en Maria Peter Lambers, beiden overleden.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - op Heusden
1-3. de straat
2. Mattijs Slaats
4. Arnoldus Slaats
- land
het Heytvelt
1 l.
1. Mattijs Slaats
2. de straat
- land
de kleyne ackerkes 2╜ l.
1. Peter Canters
- groes
- land
- groes
3 cops.

2. Mattijs van den Eynden
het voorste Weyvelt 6 l.
1. Jan Verreyt
2. Jan Daniels
den Hoydries
1. Peter Bouwmans
2. Jan Aart Tielen
de middelste Heycamp
1 l.
1. Peter Bouwmans
2. Jan Aart Tielen
de corte Zeylkens 5 cops.
1. Jan Daniels
2. Jan Aart Tielen
den Brant

╜ l.

1

l.

1. de Heren van Asten
2. Peter Bouwmans
- groes
de Weye
1╜ l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Jan Daandel Coolen
Roerende goederen
Na inspectie van de voogden is besloten om de gehele inboedel van
het sterfhuis
publiek te verkopen - d.d. 10-4-1766.
Na aftrek van kosten is ontvangen
ƒ 21002-00
Nog verkocht 7 vat rogge α ƒ 0-17-0/vat
ƒ
519-00
Voor de onmondige zijn gehouden:
- een koeketel,
- een handketel,
- een kastje, twee kisten,
- drie tinnen schotels
De oogst te velde heeft opgebracht
ƒ 10508-00
De onroerende goederen zijn in huur gegeven aan Leendert
Joosten van Hugten voor - ƒ 40,-/jr. en ΘΘn vijm dakstro/jr.
De lasten zijn voor de verhuurders.
Schulden
Borgemeesters- en andere lasten
ƒ 49-01-12
Diverse kleine schulden, zoals winkelwaar, begrafeniskosten, kleermaker, arbeidsloon, drinkgeld etc.
ƒ 4312-02
R 155

01-12-1766

2/2

Bruysten Peters van Someren en Hendrik Eysbouts - als momboiren
over de twee
onm. kinderen van Tiele Slaats - en Maria Lambers, beiden
overleden.
Zij verkopen een partij rogge, boekweit, hooi en gras - o.a.:

Opbrengst: ƒ 115,-

- 15 kopen
.
R 24

fol. 101

10-11-1766

Jan van Riet, collecteur der Gemene Middelen, 1761 - '62
aanlegger.
- contra
Martinus Tijsse van Hooff.
- Aanlegger eist betaling van ƒ 6-11-8 over voors. jaar.
En alnog, wegens de bede ƒ 3-7-12 over 1761 - ' 62.
Idem:
- Willem Roefs is schuldig aan verponding, 1762 - ƒ 5-8-8.

R 98

fol. 227vo

-

15-11-1766

Peter van de Loverbosch verkoopt aan Peter van de Laak, te Mierlo:
- huis, schuur, stal en aangelag - a.d. Ommelse Bosch
2 l.
1. de straat
2. Cotshausen
2-4. Johannes Verouden
- land
den Hophoff
1 l.
1. Cotshausen
2. Martinus Peter Martens
3-4. de weg
de Meeracker
6 l.
1. Martinus Peter Martens
2. Joseph Souve
3-4. de weg
de Venacker
2╜ l.
1-2. Jacobus Losecaat
3. de weg
4. Jan van der Linden
- groes/land
het Ven
3 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. weduwe Verhoysen e.a.
de Hoogenendacker 2╜ l.
1. Joseph Souve
2. Jacobus Losecaat
3. de weg
4. de Venne
de Leegenacker
2 l.
1. Jan Verbuden
2. de koper
den Bosdries
╜ l.
1. den Bosserdijk
2. Jan Verouden
3. Wilhelmus Bruynen
het leeg Hoyvelt
10 l.
1. Joseph Souve
2. Wilhelmus Bruynen
3. Jan Canters
4. de Busserdijk
- een hooiveld
3 l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. de koper
- weiveld
de Ossenkamp
8 l.
1. Jan Verouden
2. Martinus Peter Martens

3. Jacobus Losecaat
4. Jan Stevens
- groes
de Donk
1╝ l.
1. weduwe Marcelis Neerven
2. Joseph Souve
3. Antoni Franse
4. de Koeyweg
de Meeracker - van 't Clooster
6 l.
de tiendscheyt na de Ommelse Bosch
1. Dirk van de Loverbosch
2. Martinus Peter Martens
3. Cotshausen
4. de weg
de Kolk of Hoogendries - met een akkerke
6 l.
1. Jan Verouden
2. weduwe Jan Verhoysen
3. Wilhelmus Bruynen
4. de koper
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmond.
De goederen zijn in huur Θn bij Paulus Wittenboer Θn bij Jan
Deynen.
Verkoper aangekomen bij scheiding en deling - d.d. 19-1-1759.
Koops
om: ƒ 1226-6-0.
R 98

fol. 229vo

17-11-1766

Jan Oldenzee, te Deurne, verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- ╝e deel van een oude rente van 4 mud rogge/jr. t.l.v.
verscheidene ingezetenen, waarop gelost is en nu niet meer vindbaar 29 vat en 3
maatjes - dus
moet nog afgelost worden 18 en 3/4e vat + 1 maatje α 14
stuiver/vat tegen
de penning 25 - zie gelofte Asten, 1729.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 11-11-1766.
Koops
om: ƒ 48,-.
R 98

fol. 230

22-11-1766

Pieter Zeynen verkoopt aan Joseph Souve:
- groes
het Busvelt
3 l.
1. weduwe Antoni Haasen
2. weduwe Jan Verhoysen
3. Jan Brunas
4. kn Louis Hoefnagels
Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 11-1-1763.
om: ƒ 90,-.
R 24

fol. 101vo

Koops

24-11-1766

Antoni Verleysdonk, namens Jan Janse Laser, aanlegger.
- contra
Gerrit Bogers, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 7-14-4 aan de verponding en bede, 1762,
aan Jan van
Riet.
Hij is huurder van de goederen van Jan Janse de Laser.

R 122

fol. 178

25-11-1766

1/3

Willem Joosten geeft procuratie aan Jan Paulus Geven van Dijk en
Hendrik Dirk
Haasen, zijn neven, om namens hem, zijn boedel te verkopen en
zijn huis en goederen te verhuren.
E.e.a. omdat hij, comparant, mits het overlijden van zijn vrouw
niet in huis kan blijven vanwege "zijn swackheyt en ligtigheyt
int hooft" zich met geen "affaires" kan bezighouden.
R 164
fol. 61vo
29-11-1766 2/3
Taxatie van de onroerende goederen van Anneke Geven - overleden
20-11-1766.
Willem Joosten is erfgenaam van de overledene.
aarde

De helft van:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - aan Vosselen
2
ƒ 75,1. Antoni Evers
2. Willem Dirks
- land
de Hoole
3╜
ƒ 25,1. weduwe Paulus Geven
2. Tomas van der Weerden
de Gruunacker
3╜ l.
ƒ 35,1. Antony Kuypers
2. weduwe Aart Symons
- land
de Loo
1
ƒ 2,1. Jan Coolen
2. weduwe Aart Symons
de Stardacker
1╜ l.
ƒ 12,1. Antony Kuypers
2. Dielis Verhoysen
- land
den Langenacker
1╜
ƒ 13,1. weduwe Aart Symons
2. Dielis Verhoysen
de Grootenacker
3╜ l.
ƒ 35,1. weduwe Nol Tielen
2. Jan Coolen
- groes
het Weyvelt
5 l.
ƒ 40,1. Antoni Kuypers
2. weduwe Paulus Geven
- groes
de Aa-beemt
5 l.
ƒ 60,1. Peter Berkers
2. weduwe Nol Tielen
- groes
het Startvelt
3
ƒ 30,1. Antoni Kuypers
2. Antoni Vreyns Evers
- groes
het Dijkervelt
3
ƒ 25,1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Jan Peters van Bussel
- groes
het Busselvelt
1
ƒ 10,1. Goort Canters

W

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

- land
ƒ 6,- land
ƒ 15,-

2. Willem Antoni Dirks
het Oulant
3 cops.
1. Jan Geven van Dijk
2. Jan Dirks van Hugten
in de Vosselseacker 2 l.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Willem Antoni Dirks

1/6e deel in:
- een heiveld
ƒ 1,50

bij Bussel

3 l.

1. weduwe Aart Symons
2. Willem Antoni Dirks

1/8e deel in:
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk
2╜ l.
ƒ 17,50
1-2. Hendrik Jacob Martens
- land
de Pettelaar
7
l.
ƒ 15,1. de straat
2. Marten Vermeulen
- land
de eerste Pettelaar 7 l.
ƒ 15,1. het vorig perceel
2. Marten Vermeulen
- groes
de Pettelaar
2
l.
ƒ 4,1. het vorig perceel
2. Peter Kanters
- hei
de kleyne Helle
4
l.
ƒ 4,1. de Heer van Vlierden
2. het Broek
- hi
de groote Hel
6
l.
ƒ 5,1. het Broek
2. de Heer van vlierden
- land
den Bakelse-acker
1 l.
ƒ 2,1. Andries Verheyen
2. Marten Vermeulen
- groes
het Weyvelt
5 l.
ƒ 10,1. den Armen
2. het Broek
- groes
het Lindert
2
l.
1
cops.
ƒ 5,1. Willem Bruynen
2. Antoni Fransen
- de helft van een obligatie van - ƒ 300,- d.d. 15-12-1742 t.l.v. Jan Jelis van Hugten
ƒ 150,ƒ 622,20e penning is ƒ 31-2-0.
R 155
Jan Paulus van Dijk en
Joosten enige gerede
goederen verkopen - o.a.
- een paard
- een vet varken
- zeven koeien
- tien "kopen" klot
- twee karren
- landbouwgereedschap
- huishoudgerei

10-12-1766 3/3
Hendrik Haasen zullen
ƒ

71,-

ƒ 18,ƒ 111,ƒ 36,ƒ 25,-

namens

Willem

- aardappelen - ƒ 0-4-8/vat ƒ
- hooi, stro, toemet

8,Opbrengst: ƒ 580,-

.
R 155
Anna Claus - weduwe
roerende goederen
o.a.:
- drie koeien
- acht ossen
- drie karren

06-12-1766
Leendert

Jacobs

van

Hugten

ƒ 48,ƒ 205,ƒ 15,-

verkoopt

haar

ƒ
ƒ

- een ijzeren koeketel
- hooi - stro
ngst: ƒ 432,-.
R 24

fol. 102ev.

7,77,-

Opbre

08-12-1766

- Antoni Heycoop, te Vlierden, aanlegger
- contra
Paulus van den Wittenboer, gedaagde.
Gedaagde rest nog een betaling op de Gemene Middelen, 1761 '62 van
ƒ 2-18-10.
- Martinus Heycoop, houder van het borgemeestersboek te Vlierden,
1760 - '61.
Ook hierop heeft Paulus van den Wittenboer - ƒ 4-18-0 te
betalen.
- Antoni van de Mortel, schepen, te Deurne, aanlegger.
- contra
Martinus van Hooff, gedaagde.
Gedaagde is ƒ 4-10-0schuldig aan armenpacht over 1751 t/m. '53.
- Den drost, aanlegger.
- contra
Jan Coolen, in het Dorp, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 7-14-12 wegens gekochte rogge op de
koopdag van
de weduwe Hendrik Verberne - d.d. 17-7-1765.
- Idem - aanlegger
- contra
Hendrik Timmermans, aan het Laarbroek, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te voldoen - ƒ 9-9-0 wegens restant
verponding 1758 en
1761 van de goederen in het Dorp - door hem en zijn zuster
verkocht.
R 107b

fol. 199

12-12-1766

Mr. Petrus Nagelmakers, te Gornechem, namens Isabella Hougaerts weduwe Jacob
Vernimmen, te Antwerpen - procuratie voor Melchior Kramp,
notaris, te Antwerpen
- d.d. 16-10-1766.
Terzake van de verkoop van:
- De onverdeelde helft van een "specie" korenpacht - voorheen
groot geweest:
4 mud rogge, Peelse maat, van 12 vat/mud - uit onderpanden te
Asten.
- Nu nog groot: 18 vat, 2 kop, 1 maatje en te betalen door:
vat
kop
maatje
- Dielis Hendrix van Helmond
2
3
1
- Willem Rijnders van Hooff
4
2
3
- Mattijs Rijnders
2
- Jan Marcelis van Otterdijk
3
- Leendert Jansen van Heugten
3
- Jan van Helmont
3
3

- Heylken - weduwe Aart Verheyden
2
- Jan Aalbert Lomans
3
- Jan Jansen - alias Dol

2
1
2
18

1
2

1
E.e.a. volgens accoord voor schepenen Asten - d.d. 14-11-1729.
De constituante voor de helft aangekomen - 9 vat, 1 kop, ╜ maatje
bij overlijden van Maria Anna Pelgrom de Bije - douariere Maximiliaen Antoni Baron de Gestelle - d.d. 3-11-1759.
Notaris Samuel de Cassemajor, te 's Bosch.

Koper: Johanna Maria Catrina Heysel - weduwe Johan van Hanswijk,
oud schepen
te 's Bosch.
Opmerking: In 1754 is nog - ƒ 8,- betaald.
Koops
om: ƒ 120,-.
Schepenen 's Bosch.
R 155

13-12-1766

Goortje Coolen - weduwe Jan Vreynsen, in het Dorp, verkoopt haar
roerende goederen - o.a.:
- een paard
ƒ 16,- drie koeien
ƒ 71,- twee karren
ƒ 19,- landbouwgereedschap
- hooi - stro
ƒ 34,Opbre
ngst: ƒ 186,-.
R 122

fol. 179

20-12-1766

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jan Timmermans en Peter
Coolen, borgemeesters, St. Jan 1764 - '65, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Willem Slaats - om daaraan te
verhalen - ƒ 20-16-4
wegens reδle dorpsverponding over 1-1-1764 - 31-12-1764.
- Idem van Elisabet van de Loverbosch - ter somme van
ƒ 2416-6.
- Idem van Peter Dries Ketelaars - en in gebruik
bij Bet Loverbosch - ter somme van
ƒ
017-0.

R 98

fol. 231

02-01-1767

- Jan Teunis Jelis,
- Antoni Ceele, zoon van Jan Teunis Jelis voorn., te Nederpelt,
- Catrina Jan Teunis Jelis,
- Hendrien Jan Teunis Jelis,
- Hendrik Jan Teunis Jelis, te Woensel,
- Gerrit Weegers - g.m. Maria Jan Teunis Jelis.
Zij verkopen 5/6e deel onverdeeld aan Joost Jan Teunis Jelis in:
- huis, stal, hof, aangelag met groes en land - aan het Laarbroek
4╜ l.
1. Hendrik Dirk Timmermans
2. Goort Roymans
- land
de Lens
2╝ l.
1. de weg
2. Hendrik Berkers
de Papenacker
1╜ l.
1. Aart Driessen
2. Jan Aart Driessen
- land
den Hengst
1╜ l.
1. Cornelis Peters
2. Peter Vermeulen
de Meulenacker
3 cops.
1. Hendrik Dirk Timmermans
2. Hendrik Berkers
- groes
het Broek
1 l.
1. Hendrik Dirk Timmermans
2. het Broek
- groes
de Bus
1 l.
1. het Broek
2. Hendrik Berkers
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koops
om: ƒ 95,-.
Conditie: A. - de koper zal zijn vader gedurende zijn verdere
leven onderhouden.
B. - mocht hij, zonder kinderen, komen te overlijden
dan zullen alle
voors. goederen toekomen aan Gerrit Weegers.
R 98

fol. 232

05-01-1772

Jan van Riet en Mattijs van Bussel verkopen aan Johannes Joseph
Aarts, te Liessel:
- een stukje of hoekje van een heytvelt, gelegen bij het Sant dit hoekje 2 l.
1. Jan Verreyt
2. de verkopers
3. Hendrik Canters
4. de gemeente
Verkopers aangekomen bij transport - d.d. 3-5-1760.
Koops
om: ƒ 10-10-0.
R 24

fol. 103vo

19-01-1767

Jan Coolen en Antoni Jacob Kuypers, armmeesters, aanleggers.
- contra
Peter van de Loverbosch, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te voldoen een rente van - ƒ 0-16-4/jr. over
1764 t/m. '66.
Of hij moet brengen degeen die dit moet betalen.

R 122

fol. 180vo

07-02-1767

Christoffel Multner, 32 jaar, geboren te Jaensdorp, in Hertschaft
Brux, in
koninkrijk Boheemen - welke zich hier vier winters opgehouden
heeft, wonende
nu op Ommel, wil trouwen met Goverdina Schepers en hier blijven
wonen.
Dit wordt toegestaan op voorwaarde dat hij "renuntieert" van het
recht op bijstand ingeval hij tot armoede komt te geraken.
Borg: Jan Canters.
R 98

fol. 233

12-02-1767

- Jan Peters, te Deurne,
- Peter Stevens, te Hamont,
- Hendrien Stevens - weduwe Jan Mattijs Kuypers.
Zij verkopen (ieder voor 1/3e deel) aan Willem Daniel Coolen:
- huis, hof en aangelag - op Heusden
1 l.
1. de weg
2. Mattijs Kuypers
3-4. de gemeente
- land/groes
den Hoydries
2 l.
1. het straatje
2. Mattijs Kuypers
3. Jan Verreyt
4. de koper
- groes
het Eeusel
1 l.
1. Goort van Bussel
2. Philips Jelis van Hugten
3. weduwe Hendrik Eysbouts
4. het straatje
- groes
de Weye
1╜ l.
1. Bruysten van Someren
2. Marten Berkers
3. weduwe Hendrik Eysbouts
4. het Broek
Koops
om: ƒ 350,-.
R 155

24-02-1767

Antoni Jan Lomans, in het Dorp, verkoopt enige roerende goederen
- o.a.:
- drie koeien
ƒ 66,- een hoge kar
ƒ 23,- een koperen koeketel
ƒ 12,-.
Opbre
ngst: ƒ 135,-.
R 28

fol. 68vo

02-03-1767

1/4

Gezien het request van:
- Pieter Willem Slaats,
- Jan Willem Slaats,
- Martinus Willem Slaats - en
- Francis Plenders - g.m. Maria Willem Slaats.
Allen kinderen van Willem Slaats - en Maria van den Eynden.
Alsmede:
- Willem, zoon Willem Slaats - in tweede huwelijk met Anneke
Canters.
Willem Slaats is enige jaren geleden overleden - waarop Anneke

Canters in de
boedel is blijven zitten - hij heeft nagelaten Goort, 19 jaar en
Maria,
21 jaar.

Indertijd is ook besproken dat Willem Willem Slaats, de moeder en
de twee onmondigen op de goederen konden blijven zitten tot november a.s.
Daarna zouden
alle roerende goederen verkocht worden om daaruit de schulden te
betalen.
Daarna zal verder gezien worden of het beter is de goederen te
verdelen of te
verkopen.
E.e.a. kan niet zonder Uw toestemming en zonder voogden aan te
stellen over de
onmondigen.
Supplianten stellen voor: Goort Canters - en
- Jan Coolen, schepen - g.g.m. de
zuster van Anneke
Canters - en dus de naaste van
moederszijde.
Van vaderszijde voorstellende: Hendrik Stevens - en
- Dirk Dirks, schepen.
Enz. enz.
Opmerking: In R 28 - fol. 71 - 9-12-1767 - wordt Anneke Canters genoemd Maria
Canters.
R 32 fol. 26.1
02-03-1767 2/4
Jan Coolen en Dirk Dirks, schepenen, worden o.v.v. de meerderj. kinderen
van Willem Slaats - aangesteld als voogden over Goort en Maria, onm. kinderen
van Willem Slaats.
R 122
fol. 181vo
30-03-1767 3/4
Staat en inventaris opgemaakt door Jan Coolen en Dirk Dirks, schepenen, o.v.v.
de meerderj. kinderen van Willem Slaats, tot voogden aangesteld over de onm.
kinderen van Willem Slaats - en Anneke Canters, dit t.b.v. van de onm. kinderen - en het betreft al hetgene door de moeder is nagelaten.
Onroerende goederen
Wijlen Willem Slaats - is g.g.m. Maria Willems van den Eynden - waarbij vier
kinderen m.n. Peter, Maria, Jan en Martinus.
Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk, op 13-10-1738, heeft hij een staat
en inventaris opgemaakt - en met Anneke Canters huwelijksvoorwaarden gemaakt en
daarin besproken dat v≤≤r- en nß-kinderen van de langstlevende "egaal" zouden
erven en delen.
Waarom de voorn. meerderj. kinderen hebben verzocht om de boedel on zijn geheel
te laten tot a.s. najaar om dan de roerende goederen publiek te verkopen en de
onroerende goederen dan te verdelen of te verkopen.
Blijvende de kinderen zo lang in de boedel zitten tot "gemeen" voordeel of
schade van allen.
De goederen bestaan uit:
- de helft van een huis, hof en aangelag, land en groes - ten quohiere fol. 213.
De wederhelft is van Arnoldus Slaats.
Roerende goederen o.a.:
- vier koeien, vier ossen, vier kalveren,
- 35 vat rogge, 10 vat boekweit, 7 vijm stro, 3000 pond hooi, 7000 turven,
- twee hoge karren, twee "eert" of slagkarren, een ploeg, een eg,
- divers klein landbouwgereedschap,
- een kast, enige "schapen", vijf stoelen,
- enige ketels, potten, pannen,
- vuurgerei,
- 80 pond spek,
- enige manden en korven,
- twee bedden met toebehoren.
Pretenties
De vier getrouwde kinderen hebben ieder tot "uytsetsel" gehad:
- "een beste koey van de stal" en - ƒ 20,- en twee vijmen koren en hun kleren.
Martinus Slaats heeft van Willem, zijn vader nog gehad - 8 ducaten - ƒ 42,-

- ƒ 100,Schulden
- aan weduwe Leendert van Hugten - wegens aankoop van een os
Jan Willem Slaats heeft nog gehad

00-00
- diverse dorps- en andere belastingen
- aan de Heren van Asten - een rente van ƒ 12-10-00/jr.
- Antonis Smits, te Eyndhoven
ƒ
1-04-00
- de schoenmaker, te Geldrop
ƒ
0-18-00
- Willem Joosten van den Eynden heeft t.l.v. de boedel
staan - ƒ 100,- α 3% - twee jaar ten achter
- Antoni Franse - van winkelwaar
- Pieter Slaats
00-00

ƒ
ƒ

ƒ

15-

ƒ

5-

81-14-06
25-00-00

ƒ 106-00-00
ƒ
6-00-00

R 28 fol. 71 09-12-1767
4/4
Jan Coolen en Dirk Dirks als voogden over Goort en Maria, onm. kinderen van
Willem Slaats - en Maria Canters,
Zie: R 28 - fol. 68vo - 2-3-1767.
hebben op 30-3-1767 een inventaris opgemaakt.
De voornoemde kinderen zien echter om diverse redenen van publieke verkoop af o.m. moeten drie ongetrouwde kinderen nog een uitzet ontvangen en Maria gaat
trouwen met Willem van Dijk.
Overeengekomen is nu dat Pieter en Willem de overige vijf delen zullen aankopen.
Zij zullen aan ieder der onmondige betalen - ƒ 182,50.
Alle lasten, schulden en renten blijven t.l.v. de goederen t.w.:
- ƒ 12,50 aan de Heer van Asten.
- ƒ 100,- α 3╜% aan den Armen - obligatie - d.d. 2-2-1763.
- ƒ 50,- α 3╜% aan Jacobus Losecaat - d.d. 2-2-1763.
Zij vragen toestemming om zo te mogen handelen.
Naschrift: "Fiat".
R 24 fol. 105 16-03-1767
- Den drost, aanlegger - contra - Joost Philips van Hugten, gedaagde.
Gedaagde moet nog de verponding over 1763 voldoen - ƒ 11-11-2.
- Idem - aanlegger - contra - Wouter Lomans, gedaagde.
Verponding 1763
- ƒ 3-02-0
Gemene Middelen 1762 - ƒ 2-13-0
- Idem - aanlegger - contra - weduwe Jan Trouwen, gedaagde.
Gemene Middelen 1762 en '63 - ƒ 3-3-0.
- Idem - aanlegger - contra - Hendrik Hendrik Coolen, gedaagde.
- ƒ 11,- wegens het maken van een inventaris en huwelijksvoorwaarden d.d. 28-12-1765.
R 32 fol. 26vo1

19-03-1767

Francis van den Eerenbeemt en Joost Voermans worden aangesteld als voogden over
Maria, onm. dochter van Willem van den Eerenbeemt - en Geertruy Voermans.
R 98 fol. 234 31-03-1767

ook: R 152 - 23-2-1767.

Jan Timmermans en Pieter Coolen, borgemeesters, St. Jan 1764 - '65, laten
executeren, tot verhaal van ƒ 0-17-0 onbetaalde lasten, t.l.v. Peter Ketelaars:
- hooiland
in de Vloet - of Luttelhees 4 l.

1. Sluyter, predikant, te Deurne
2. kn Willem Kels
3. de Aa
4. de gemeente off Bergen

Verponding: ƒ 0-17-0/jr.
Het perceel is lange jaren in gebruik geweest bij Elisabet Loverbosch.
Koper: Jacobus Losecaat - ƒ 3,-.
R 122

fol. 185vo

06-04-1767

Gerrit van Riet - en Anna Vervooren, zijn vrouw, verklaren dat Helena, hun
meerderj. dochter, geboren te Asten, wil gaan trouwen met Diderick Noyen, j.m.,
geboren te Rhenoy, wonende te 's Hage.
Zij stemmen toe.
R 98 fol. 235 14-04-1767
Hendrik Koopmans is schuldig aan Jan Gerrits Verberne, te Someren:
- ƒ 100,- α 3%.
R 33 - 52
15-04-1767 1/3
- Jacobus Losecaat, drossard, aanlegger.
contra
- Reynder Mathijs Muyen,
- Dirck Goort Corjens,
- Jelis Jelis van Hugten,
- Jacobus van der Linden - en
- Marcelis Francis Verreyt - voor deze B. de Witt, advocaat, te Eyndhoven.
Opmerking: De stukken zijn door verbleking onleesbaar.
R 20 fol. 290 16-04-1767
2/3
- Den drossard, aanlegger
contra - Reynder Mattijs Muyen,
- Dirk Goorts Cortjens - alias Cortooms,
- Jelis Jan Jelis van Hugten,
- Jacobus Jan van der Linden,
- Marcelis Francis Verreyt - voor deze advocaat B. de Witt, te Eyndhoven.
fol. 292 - Gedaagden, ieder voor zich, verklaren tevreden te zijn met de hen
voorgehouden artikelen en daarop te antwoorden - mits hen na afloop
een kopie verstrekt wordt.
fol. 295 - Aanlegger wil deze gedaagden "confronteren" met:
- Hendrik Willems Verduyseldonk, te Deurne,
- Jenneke Jansen Verbaarschot - weduwe Antoni Zeegers,
- Jan Hendrik Jansen,
- Hendrik Verhees,
- Marten Aart Zeegers,
- Jan Deynen,
- Peeter Roymans - en
- Arnoldus van Gemert.
fol. 304 - Verzoeken de gedaagden bij request om de zaak tegen hen "composibel"
te verklaren.
fol. 315 - Op 1-2-1768 worden de gedaagden ter zake van, op 19-5-1766, gepleeg-

de isolentiδn en geweld t.h.v. de weduwe Zeegers - ieder een
van - ƒ 25,- opgelegd.

boete
R 33 - 52

13-07-1767 3/3
Aan het College,
Dielis Jan van Hugten geeft te kennen dat hij, suppliant, mede namens Rijnder
Mathijs Muyen, Dirk Goort Cortjens, Jacobus Jan van der Linden en Marcelis
Francis van Reyt beschuldigd is geworden van hetgeen, op 19-5-1766, "zou wedervaren zijn" aan Hendrik Verdijsseldonk en Jenneke Janse Verbaarschot - weduwe
Antony Zegers. En waarvan het gevolg is geweest "dat door U Ed. Eerw. i.o.m.
Heer J. Losecaat, drossard, alhier, ten laste van de suppliant en andere personen, op 16 maart 1767, is werden geaccordeert een dagement in persoon ter
criminele rolle. Hetwelk door Heer Drossard alberijts gediend van tucht en aanspraak crimineel".
Suppliant is door niemand beschuldigd dan door de weduwe Antony Zegers.
Enz.
Onleesbaar door verbleking.
Het College stuurt dit request door aan de drossard.
Deze laat op zijn beurt de "beoordeling" over aan het College.
R 32 fol. 27 1

23-04-1767

Gerrit Peter Verberne en Willem Hoefnagels worden aangesteld tot voogden over
Willem, zn Hendrik Verberne - dit i.p.v. Jan Janse Verberne en Hendrik Coopmans
die van hun voogdij zijn ontslagen en bedankt.
R 98 fol. 235vo

28-04-1767

Arnoldus Louis Hoefnagels, te Valkensweert en Jan Peter Hoefnagels - als momboiren over, Pieter, te Someren en Henricus, zonen van wijlen Louis Hoefnagels.
Zij verkopen om de helft van een obligatie van - ƒ 125,- α 4%, t.l.v. de boedel
en t.n.v. Jacobus Losecaat - d.d. 26-3-1748 - te voldoen.
- akkerke
de Snijerscamp
3 cops.
1. Pieter Lomans
2. het volgend perceel
Louis Hoefnagels aangekomen bij transport - d.d. 12-8-1728.
- nog een akker
in de Snijerscamp
1 l.
1. het vorig perceel
2. Jan van Riet
Zie transport in 1741.
- groes
het Busvelt
1 l. 3 cops.
1. Joseph Souve
2. Pieter Lomans
3. weduwe Antoni Haasen
Zie transport - d.d. 27-7-1740.
Koper: Antoni Fransen - ƒ 78,-.
R 164

fol. 65vo

30-04-1767

Taxatie van de onroerende goederen van Johannes van Reyt - overleden 20-3-1767,
te Antwerpen.
Peter van Reyt is mede-erfgenaam van de overledene.
de helft in:
Waarde:
- een weiveld
1╜ l.
ƒ 10-00-00
1. Hendrik en Francis van Reyt
2. kn Peter Fransen
Maria Kerkhofsacker ╜ l.
ƒ 4-00-00

1. Hendrik en Francis van Reyt
2. Dirk Hoebergen
de Leegstraat

- land
00-00
- land
00-00
- land
- groes
10-00

1 l.

ƒ

5-

1. weduwe Jacobus van de Kruys
2. de gemeente
het Cloostervelt
1 l.

ƒ

5-

ƒ

1-

ƒ

4-

1. Hendrik en Francis van Reyt
2. weduwe Jacobus van de Kruys
agter Jan Munster
1 l.
ƒ 17-00-00
1. Hendrik Walraven
2. Dirk Loverbosch
de Vlaas
1 l.

ƒ

5-

1. weduwe Goort Aarts
2. de weg naar Ommel
de Watervlaas

ƒ

5-

ƒ

54-

ƒ

44-

1. Dirk van de Loverbosch
2. kn Peter Franse
bij Willem Fransen 1 l.
ƒ 5-00-00
1. Hendrik Walraven
2. weduwe Jacobus van de Kruys
de Papendonksacker ╜ l.
ƒ 3-00-00
1. Hendrik en Francis van Reyt
2. kn Marcelis Berkers
den Bleek
╜ l.
1. Antoni Franse
2. de Loop
de Beemt

- groes
00-00
- groes
- groes
00-00
- groes
00-00

1 l.

1. Jan Walraven
2. Jan Jacobs Verberne

10-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 0-10-4/jr. aan de Heer van Asten - in kap.
- ƒ 0-5-0/jr. aan de Kerk van Asten - in kap.
De helft hiervan
19-06
20e penning is ƒ 2-5-0/jr.
R 122

╜ l.

fol. 186

ƒ 12-16-4
ƒ 6-05-0

ƒ 19-01-4
ƒ 9-10-10

08-05-1767

Hendrik Halbersmit - en Maria Clemans, zijn vrouw, in het Dorp, testeren.
Zij - ziek.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Na hun beider overlijden worden hun erfgenamen hun vijf kinderen t.w.:
- Catarina en Ferdinandus den Dubbelden - uit het huwelijk van testatrice
en haar eerste man.
- De drie kinderen uit dit huwelijk m.n.:
- Maria - g.m. Jan Coolen,
- Johanna - g.m. Francis van den Eerenbeemt,
- Anna Maria - g.m. Antoni de Cock, chirurgijn.
- Indien de kinderen dit verzoeken zal de langstlevende aan hen hun "kindsdeel"
moeten voldoen.

R 16 fol. 108 11-05-1767

1/9

-

Jan Meulendijks - g.m. Cathrina Frans Lambers - mede voor
Joost Kuypers - g.g.m. Maria Frans Lambers - en hun onm. kinderen,
Johanna - weduwe Martinus Frans Lambers - namens hun onm. kinderen,
Martinus Frans Lambers,
Jan Metten - g.m. Maria Coninks - mede voor Frans en Catrina Coninks kinderen van Johanna Frans Lambers - en Francis Coninks.
Allen erfgenamen, ab intestato, van wijlen Lijneken Frans Lambers - aanleggers.
- contra
Hendrik Coopmans, gedaagde.
fol. 115 - Aanleggers vrezen dat gedaagde hen door "een temeraire en traineuse
procedure zal matteeren".
Zij zijn niet zonder reden beducht dat gedaagde hen uit hun vaste
goederen zal trachten te ontzetten.
Zij verzoeken, wegens hun armoede, pro deo te mogen procederen.
fol. 117 - Leonardus van Hugten treedt nu op als aanlegger en eiser - mede namens de andere.
R 33 - 52
11-05-1767 2/9
- Jan Meulendijks - g.m. Catharina Frans Lambers - mede voor de onm. kinderen
van:
- Joost Kuypers - g.g.m. Maria Frans Lambers,
- Johanna - weduwe Martinus Frans Lambers - als moeder van hun onm. kinderen.
- Jan Metten - g.m. Maria Coninks - mede voor Frans en Catharina Coninks kinderen van Johanna Frans Lambers - en Francis Coninks.
Allen erfgenamen en "ab intestato" representanten van wijlen Lijneke Frans
Lambers - aanleggers.
- contra
Hendrik Coopmans, gedaagde.
o.a.:
5. Lijneke Frans Lambers is onlangs t.h.v. gedaagde overleden.
6. Haar enige en algehele erfgenamen, ab intestato, zijn de aanleggers.
7. Zij heeft nagelaten enige meubilaire goederen en een onderhandse obligatie
van - ƒ 150,- t.l.v. gedaagde.
9. Gedaagde heeft de goederen en de obligatie aangeslagen en is niet genegen
deze af te staan.
11. Aanleggers hebben, op 28-3-1767, een "insinuatie" gedaan aan gedaagde
om "een staat en inventaris" te maken van de voors. goederen. Tot nu toe
is hij hieraan in gebreke gebleven.
18. Reden om hem te "dagen".
R 33 - 52
13-07-1767 3/9
3. Gedaagde zegt, dat niet hij, maar de aanleggers onder zich hebben "geslaagen" de nagelaten goederen van Lijneke Frans Lambers.
4. Het meerder gedeelte meegenomen en het overige in een kist gesloten en de
sleutel onder zich behouden.
6. Niet opgesloten zijn "twee ijsere ketelties met enige scherven of oude aarde potties".
Die kunnen de aanleggers komen afhalen.
7. Gedaagde wijst verder af, desnoods onder "expurgatie" van eede, dat hij het
"gewaendt" kapitaal van - ƒ 150,- onder zich heeft gehouden.
9. Dit is "gesmolten" in het twaalfjarig kostgeld van Lijneke Frans Lambers α
ƒ 25,-/jr.
Enz. enz.
Bijgevoegd is een extract uit een klein boekje - waarin o.a. staat:
- Lijneke Frans Lambers is bey mey, Hendrik Coopmans in de kost gekomen in den

jaare 1755 en jaarlijks 25 gulden debet.
Op het volgende blad stond:
- Lijneke Frans Lamers is bey mey gestorven op den 3 mert 1767.
R 33 - 52
31-10-1767 4/9
Aanleggers zeggen:
14. Dat gedaagde aan Heer Petrus Aarts, Rooms Pastor, alhier, in de ziekte
van Lijneke Frans Lambers heeft beleden:
15. Dat hij voor vuur, licht, woning, enz. van haar te pretenderen had:
tien ducaten.
16. Dat Lijneke "doodelijk ziek zijnde" aan Heer Ludovicus van de Mortel,
Rooms Cappelaan, alhier, de obligatie van - ƒ 150,- heeft vertoond en gedeclareerd.
17. Dat er een "accoord" gemaakt was tussen Lijneke en gedaagde op - ƒ 40,-.
18. Dat gedaagde "na doode en overlijden van voors. Lijneke Frans Lambers, zijn
datestabele baatzugt tragtende te coloreeren aan voorn. Heer Pastoor heeft
voorgebragt".
Aanleggers wijzen het verweer van gedaagde af als zijnde, ongegrond, inpertinent, copieus en irrelevant.
R 33 - 52
31-10-1767 5/9
Volgt nog een verklaring van Petrus Aarts, Rooms Pastor en Ludovicus van de
Mortel, Rooms Cappellaan - voor schepenen van Asten - ter instantie van de
voors. erfgenamen.
R 122
fol. 191vo
31-10-1767 6/9
- Petrus Aarts, pastoor - en
- Ludovicus van de Mortel, cappellaan, te Asten - verklaren ter requisitie
van de erfgenamen van wijlen Lijneke Frans Lambers, dat hij, eerste comparant,
enige tijd geleden, toen Lijneke Frans Lambers ziek was door Johanna Frans
Lambers, de nicht van Lijneke is geroepen om eens, t.h.v. Hendrik Coopmans, bij
Lijneke voors. te komen.
Dat toen hij daar was - Lijneke tegen hem gezegd heeft - dat Hendrik Coopmans
"een pretentie" t.l.v. haar maakte wegens, vuur, licht, woning enz.
Dat Hendrik Coopmans e.e.a. bevestigde en zei dat hij tien ducaten pretendeerde.
Hij, comparant, heeft hem aangeraden te accorderen en is vertrokken.
Vervolgens is Hendrik Coopmans, enige tijd nadat Lijneke was overleden, gekomen
bij hem, eerste comparant, zeggende dat Lijneke Frans Lambers, de obligatie die
zij t.l.v. hem, Hendrik Coopmans, had, aan hem "gemaakt" had om daarmee de kosten van de uitvaart en verdere begeerten te voldoen.
Waarop hij, eerste comparant, tegen Hendrik Coopmans heeft gezegd: "Dat zijn Uw
affairens niet, gij zijt geen erfgenaam en geeft die obligatie aan de erfgenamen die dese toekomt" en verder dat hij, Hendrik Coopmans, maar vertrekken kon.
De tweede comparant verklaart - dat hij ten tijde dat Lijneke Frans Lambers
"geheel doodelijk" ziek was t.h.v. Hendrik Coopmans bij haar is gekomen en dat
Lijneke hem de obligatie van - ƒ 150,- en die t.l.v. Hendrik Coopmans was,
heeft laten zien - zeggende: "die veertig guldens wilde hij, Hendrik Coopmans,
daaraf hebben maar het is nu gedaan, ik ben met hem geaccordeert".
R 33 - 52
25-04-1768 7/9
Namens aanlegger treedt nu op, Leonardus van Hugten N.U. voor zichzelf en mede
voor zijn, hiervoor genoemde, mede-erfgenamen.
o.a.:
9. Aanleggers en gedaagde zijn overeengekomen "geweest" dat gedaagde - aan de
hand van de gemaakte inventaris de goederen van wijlen Lijneke Frans Lambers aan aanleggers zou laten volgen.

12. Vervolgens dat gedaagde i.p.v. de obligatie aan aanleggers - ƒ 65,- zou
betalen.
16. Hij heeft hierop - ƒ 23,50 betaald.
Zodat hij nog - ƒ 44,50 is schuldig gebleven.
18. Ondanks "minnelijke aanmaningen" zijn deze niet verkregen kunnen worden.
R 122

fol. 209vo
07-05-1768 8/9
Attestatie voor schepenen van Asten.
Francis van de Loverbosch verklaart ter instantie van Hendrik Coopmans dat in zijn woonhuis, in november 1767, Hendrik Kooopmans en Joost Kuypers met
hem hebben gesproken over enige zaken - en dat hij, comparant, voorstelde om de
obligatie van - ƒ 150,- nagelaten door wijlen Lijneke Frans Lambers - enz. enz.
"in de minne te vereffenen".
Het is toen ook zo ver gekomen:
- Dat afgezien werd van een procedure, met alle kosten van dien.
- Dat Hendrik Koopmans "soude aantellen, voldoen en betaalen" - ƒ 65,- in drie
termijnen, waarvan de derde en laatste betaald zou worden over negen maanden.
- Dat daarna de obligatie voldaan zou zijn, de procedure gesloten en ieder zijn
eigen kosten zou dragen.
R 33 - 52
13-05-1768 9/9
5. Gedaagde zegt, dat bij het bewuste verdrag van november 1767 is versproken
dat de - ƒ 65,- in drie termijnen zouden worden voldaan.
En dat de laatste termijn zou worden voldaan over negen maanden - zie attestatie.
In zijn conclusie zegt hij o.m.:
- Hij wil het restant van de - ƒ 41,50 betalen in augustus 1768 - mits aanleggers een behoorlijke procuratie van hun consorten overleggen.
R 32 fol. 27vo1

11-05-1767

Mattijs van Bussel en Dirk Claus worden, voor de tijd van drie jaar, aangesteld
als armmeesters.
R 98 fol. 238 12-05-1767
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Francis Slaats:
- land
de Conijnsbergacker 2 l.
1. W. Bruynen
2. de straat
3. de koper
4. de drost
Verkoper aangekomen bij transport in 1759.
R 98 fol. 238vo

Koopsom: ƒ 26,-.

13-06-1767

Willem Daandel Coolen is schuldig aan Louis van de Mortel, kapelaan, te Asten:
- ƒ 400,- α 3%.
Marge: 3-7-1777 - gelost aan Adriaan van de Mortel, te Bakel, als mede-erfgenaam van Louis van de Mortel.
R 164

fol. 68

03-07-1767

Taxatie van de onroerende goederen van Maria van den Eerenbeemt - overleden
1-6-1767.
Mattea van Roy - weduwe Willem van den Eerembeemt, moeder en voogdes van haar

kinderen die de erfgenamen zijn van de overledene.
1/3e deel in:
Waarde
- huis, schuur, stal, hof en angelag in de Wolfsberg
1╜ l.
ƒ 70,1-3. de straat
2. Joost van Hugten
- land
de Langenacker
5╜ l.
ƒ
40,1. Hendrik van de Mortel
2. Hendrik Roymans en Dirk Jan Wilbers
- land
de Loverbosch
5 l.
ƒ
20,1. Peter Kerkers
2. Hendrik van Helmond
- land
het Sympke of Vorstersacker
2 l.
ƒ 8,1. kn Goort Kuypers
2. Evert van Geffen
- land
het Broekse
2 l. 1 cops.
ƒ 12,1. Hendrik Peter Driessen
2. Hendrik Haasen
- land
het Ruske
9 r.
ƒ
1,1. Jan van Gog
2. Hendrik Peter Driessen
- land
den Berg
1 l.
ƒ
4,1. Hendrik Peter Driessen
2. Jan Verboogen
- land
de Loverboschacker 1╜ l.
ƒ 6,1. Hendrik Haasen
2. Joost Kerkers
- groes
de Haseldonk
6 l.
ƒ
40,1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Jan Brunas
- groes
Jan Bosmansvelt
6 l.
ƒ
40,1. Lambert Cornelis
2. erfgenamen Jan van Helmont
- groes
de Haseldonk
2 l.
ƒ
14,1. Jan Brunas
2. het volgende perceel
- groes
de Haseldonk
1 l. 3 cops.
ƒ
12,1. het vorig perceel
2. Hendrik Haasen
- groes
de Voekele
2 l.
ƒ 10,1. de straat
2. Evert van Geffen
1/12e deel in:
- huis, schuur, hof en aangelag - in het Dorp
ƒ 30,1. Antoni Fransen
2. Wilhelmus Bruynen
- land
1╜ l.
ƒ
1,50
1. Adriaan Lintermans
2. Jan van Dijk
- groes
in het Root
3 l. 1 cops.
ƒ 9,1. Mattijs van Bussel
2. Evert van Geffen
- groes
de Snijerskamp
3 cops.
ƒ

1,- groes
5,-

1. Francis Verberne
2. Jan Verberne
de Haseldonk
1. Jan Verberne
2. Hendrik van de Mortel

2╜ l.

ƒ

- land
2,50

7 l. 30 r.
1. de Jonge Schutterij
2. weduwe Francis van den Boomen
Fobberacker
3 l.
1. Jan van Dijk
2. weduwe Eysbout Hendriks
de Haseldonk
6 l.

- land
- groes
10,- groes
7,- groes
- land
3,-

ƒ

ƒ

ƒ

1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. weduwe Hendrik Eysbouts
Peer Oomsvelt
3 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. Willem van Dijk
de voorste Logtenacker
2 l. 1 cops.
1. Willem Verberne
2. Johannes Jansen
het Hoyvelt
4 l.
1. Mattijs van Bussel
2. Jan Walraven
den Heesacker
1. Lambert Cornelis
2. Willem Verberne
in de Steege

- groes
1,-

ƒ

3,-

ƒ

4,ƒ

5,-

2╜ l.

ƒ

3╜ l.

ƒ

1. Hendrik van Ruth
2. de Loop

ƒ 359,20e penning is ƒ 17-19-0.
R 122

fol. 187vo

09-07-1767

Eva Maria von Cotshausen, geboren van [Kreuse] - g.g.m. Florens Pieter von
Cotshausen - geeft procuratie aan haar zoon, Pieter Ludowig von Cotshausen,
Koninklijke Pruyssische Hofraad, te Duisburg, aan de Reyn, om namens haar
in te vorderen op de bank te Epen, in Graafschap Wettens:
- een "radiciale" obligatie van - ƒ 200,- patacons "Maastrigter cours" d.d. 1-1-1639.
R 122

fol. 188vo

10-07-1767

Anna Janse - g.m. Goort Franse van Bussel, (die wegens ziekte niet in staat is
te compareren) verklaart dat haar man en Mattijs Bollen zijn overeengekomen dat
Mattijs Bollen en zijn nakomelingen zal mogen hebben en gebruiken:
- "de weg naar zijn twee lange ackers over het velt, genaamt het Biesvelt en
sulx naast de sijde van de elseheg nevens erve van Nol van Hugten"
en hierover ten alle tijde met karren en beesten mag gaan.
Alsook zal de weduwe Joost Leenders van Hugten en haar nakomelingen van dat
recht gebruik mogen maken.
Ook zijn gecompareert - Jenneke Peter Roymans - weduwe Joost Leenders van Hugten "dewelke voor de voors. toegestaane weg over het Biesvelt verklaart mede
aan de voorn. Mattijs Bolle en zijn nakomelingen erfelijk te accorderen en toe
te staan de weg te neeme langs de kant van den ackker gelijk den weg loopt en
dan door het Hoyvelt tot het voors. Biesvelt en mede met de kar en het leyen
van beesten".
Enz. enz.

R 30 fol. 130 13-07-1767
Verklaring van: Cornelis Josephus Daals, med. dr. - en
- Hendrik Halbersmit, chirurgijn.
Zij zijn, gistermiddag rond twee uur geweest, in het Voordeldonksbroek en hier
voorin, in een laagte, bij een loopke, zijnde moeras en losse grond en hebben
daar gevonden een kind, Jan Antoni Verleysdonk, wonende op Voordeldonk, oud
drie jaar.
Naar onze mening en ook die van de omstanders is het kind verdronken.
Bij visitatie bleek het lichaam vol water te zijn.
R 98 fol. 239vo

18-07-1767

ook: R 150 - 10-6-1767.

Willem Coopmans, in het Dorp, mede namens zijn kinderen, Jan, Francis, Jelis,
Pieter en Jennemie, verkoopt aan Andries Bertens:
- huis en hof - aan het Martvelt - in het Dorp
╜ l.
1-4. Gerrit van Riet
2. Jan Smits
3. het Martvelt
Koopsom: ƒ 152,- waarvan - ƒ
100,- α 3%.
Marge: 20-5-1771 - gelost.
R 32 fol. 28 1

20-07-1767

Jan Peters van Bussel en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld tot borgemeesters van St. Jan 1767 - '68.
Tot setters worden benoemd: Tomas Bakers en Paulus Aart Wilbers.
R 155

24-07-1767

Dirk van de Loverbosch verkoopt, namens zijn broeder, Peter van de Loverbosch de oogst te velde van Paulus van den Wittenboer - staande op den Ommelschen
Bosch - o.a.:
- 16 kopen
Opbrengst: ƒ 202,-.
R 155

25-07-1767

Jan Paulus van Dijk en Hendrik Dirk Haasen verkopen namen Willem Joosten zijn oogst te velde - o.a.:
- 16 kopen
Opbrengst: ƒ 194,R 155

25-07-1767

Jan Vreynsen verkoopt namens zijn moeder, weduwe Jan Vreynsen, de oogst ten
velde - o.a.:
- 8 kopen
Opbrengst: ƒ 61,-.
R 32 fol. 29 1

05-08-1767

Leendert van Riet en Adriaan Lintermans, kerkmeesters, verlengen hun termijn
met drie jaar.
R 30 fol. 130vo

11-08-1767

1/6

Verklaring van Jan Muyen - wonende in het Dorp.
Hij is, op zondagavond, 9 dezer, gekomen in de herberg van Francis van den
Eerenbeemt, te Ommel. Vermits Ommel kermis waren daar veel personen aanwezig.

Na met deze en gene wat gedronken te hebben is hij v≤≤r de deur gegaan "om zijn
water te maken".
Hier kwam Dirk van de Loverbosch bij hem, zeggende: "Die van het Dorp en de
Stegen moeten naar huis gaan".
Waarop hij teruggezegd heeft: "Dat behoef ik voor U niet te doen".
Samen weer in huis gaande heeft van de Loverbosch hem zo hard op zijn mond geslagen dat zijn tanden bloedden.
Van de Loverbosch daarop weer willende slaan is toen door zijn broeder, Goort
Muyen, daarvan weerhouden.
Samen zijn zij daarop geraakt onder den lindenboom en handgemeen willende rakende daarvan tegengehouden door voorn. Goort, zeggende: "Ik wil hier onder 't
volk geen gevegt hebben, maar als gij, lieden, wilt vegten, zoo moet ge alleen
gaan".
Samen zijn zij toen gegaan, richting Broek, tot bij de schuur van Francis van
den Eerenbeemt.
Hij, deponent, heeft daar een stuk hout uit de heg gerukt om Loverbosch van
zijn lijf te houden, die telkens toe kwam lopen, ziende dat hij wat in zijn
hand had, terwijl hij, deponent, geen mes had.
Hij heeft Loverbosch niet meer kunnen afkeren en in het ontlopen een slag van
achteren of terzijde op zijn hoofd gekregen en daardoor "zeer" aan het bloeden
geraakt.
Zij zijn samen weer in de voorn. herberg gekomen.
Aangezien het bloeden niet ophield is hij met Goort, zijn broeder, naar Hendrik
Halbersmit, chirurgijn, gegaan, welke de wonde verbonden heeft.
E.e.a. heeft zich afgespeeld, rond ΘΘn uur.
Getuigen waren: Peter Verreyt,
- Gerrit Wegers,
- Adriaan Hoefnagels,
- Gerrit van Hugten,
- Jan Lomans,
- Paulus Verberne e.a.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.
R 30 fol. 132 12-08-1767
2/6
Verklaring van Goort Tijs Muyen, soldaat in het Lijf Regiment
van Orange Vriesland, onder de Compagnie van de
Heere Collonel van Haarsma.
Thans met verlof hier bij zijn ouders thuis zijnde.
Deponent heeft laat in den avond in de voorkamer van de herberg van Francis van
den Eerenbeemt zitten kaartspelen met Gerrit Wegers, Gerrit van Hugten, en
Jelis Jan Jelis van Hugten.
Onder het kaarten hoorde hij, dat zijn broeder, Jan en Dirk van de Loverbosch
"verschil" hadden. Denkende dat zij handgemeen zouden worden heeft hij zijn
broer teruggehouden.
Enz. enz.
De verdere verklaring komt overeen met die van Jan Muyen - R 30 - fol. 130vo 11-8-1767.
E.e.a. onder eede bevestigd.
R 30 fol. 133vo

14-08-1767 3/6
Verhoor van:

A. Gerrit Wegers,
B. Peter Verreyt,
C. Willem Willems van den Eerenbeemt, 18 jaar,
D. Willem Laurens Bruystens.
onder andere:
4.
Of zij weten, dat in of aan de voors. herberg (van Francis van den

Eerenbeemt) Francis van de Loverbosch met een klippel of hout op

zijn

arm is geslagen - rond 9 uur 's avonds - en wie dit gedaan kan

heb-

ben.

A - B en D. - Weten niets.
C. - Meent enige beweging gezien te hebben dat Hendrik Jan Hendriks
naar voorn. Francis sloeg, zo hij dacht met een klippel.
Aan de laatste twee deponenten nog te vragen of zij weten - dat

vroeg

in de avond Dirk Loverbosch aan Willem Willems van den Eerenbeemt
(staande samen bij de schop) heeft gevraagd of geδist om met het

mes

met hem te vechten. Dat Willem dat niet wilde doen, zeggende: Ik

heb
bijkomen-

geen mes, maar hairplucke wil ik wel".
Dirk wilde echter vechten met het mes

praten
van
de

-

hetgeen

door

andere

de personen verhinderd werd.
C. - Ja.
D, - Willem Laurens Bruystens weet dat Willem van den Eerenbeemt, in
de voors. herberg, tegen hem en Hendrik Roeters stond te
over het haarplukken - dat hij en de zoon van Pieter Paulus
den Ommelschebosch gedaan hadden.
Dirk Loverbosch die e.e.a. gehoord had, riep, om met hem v≤≤r
deur te gaan, hetgeen zij deden.
Hij, deponent, is samen met Hendrik Roeters, gevolgd.
Zij hebben echter geen ruzie gehoord of gezien.

5-6-7-8-9-10 - Of zij weten van de ruzie tussen Dirk Loverbosch en Jan Muyen.
A t/m. D. - Weten niets nieuws te vertellen.
11.

Wie er nog meer bij waren en of ze nog meer gezien of gehoord hebben.

A.

Heeft o.a. gezien - de knecht van Jan Mutsers,
- Gerrit van Hugten,
B.
- Andries Walraven,
C.
- Hendrik Jan Hendrix,
- Willem Vreynsen,
- Willem Willem Tijssen,
D.
- Hendrik Roeters.
Zij hebben niet meer gezien dan het door hen verklaarde.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.
R 30 fol. 139 22-08-1767

4/6
Verklaring van Hendrik Roeters

o.a.:
Hij is in voorn. herberg geweest en heeft daar o.m. gezien Francis en Dirk van
de Loverbosch, Willem Vreynse, Willem Willems van den Eerenbeemt, Willem Willem Tijsse e.a.
Hij heeft in de keuken staan drinken en praten met o.a. Willem Willem van den
Eerenbeemt welke vertelde dat hij bij Jan Coolen met de zoon van Pieter Paulus,
wonende aan den Ommelsebos had "gehairpluckt" omdat hij hem geslagen had.
Dirk van de Loverbosch die e.e.a. gehoord had, riep Willem Willems van den
Eerenbeemt v≤≤r de deur, zeggende: "Ik moet U spreeken".
Zij zijn beiden naar buiten gegaan en naar het hem comparant toescheen om te
vechten.

Met Willem Vreynse is hij daarop ook naar buiten gegaan om te "sussen" en dat
Dirk Loverbosch dan zei: "Wilt gij dan met mij alleen gaan".

Waarop hij, comparant, dan gezegd heeft: "Meent gij dan Loverbosch, dat ik voor
U zo vervaart ben".
Zijnde daarop Dirk Loverbosch gekomen om het voor zijn broeder op te nemen en
op hem aanviel of hij wilde vechten.
Om dit te voorkomen heeft, hij comparant, een stokje of klippel dat Willem
Vreynse in zijn hand had, gevat en daarmee voorn. Francis op zijn arm geslagen.
Onder deze actie werd hij teruggetrokken en is met enige personen in huis gegaan - zonder verder iets te weten.
E.e.a. wordt bevestigd onder eede.
R 30 fol. 140vo

22-08-1767 5/6
Verklaring van Hendrik Halbersmit, chirurgijn.

o.m.:
Hij heeft bij Jan Muyen een wonde verzorgd, aan de rechterzijde van zijn
hoofd, omtrent een vinger lang.
Zo het leek was de wonde aangebracht door een mes of ander scherp voorwerp.
Volgens verklaring van Jan Muyen zou deze wonde hem toegebracht zijn door Dirk
van de Loverbosch.
Wil e.e.a. onder eede bevestigen.
R 30 fol. 141vo
27-08-1767 6/6
Verhoor van: Francis Willems van den Eerenbeemt, herbergier, te Ommel, aan
het Gemeenteshek - en
- Johanna Halbersmit - g.m. Francis van den Eerenbeemt.
o.m.
In zijn herberg waren tijdens het beschreven voorval o.m. Hendrik Coopmans,
Antoni Fransen, Andries Timmermans.
Zij kunnen beiden geen nieuwe gezichtspunten naar voren brengen.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.
R 24 fol. 106 14-09-1767
- Den drost, aanlegger - contra - Pieter Willem Lomans, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te voldoen - ƒ 11-10-8 wegens een gekocht "veers" op de
koopdag van Peter Tiele Coolen - d.d. 14-12-1765.
- Idem - aanlegger - contra - Leendert Lambers, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te voldoen - ƒ 5-6-12 wegens gekocht hooi op 9-7-1766.
- Idem - aanlegger - contra - Joost Kuypers, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te voldoen van gekocht stro - op de koopdag van Willem
Kels - d.d. 19-12-1763
ƒ 0-16-00
En op de koopdag van Jan Baassen - d.d. 16-3-1758
ƒ 1-08-10
ƒ
04-10
- Idem - aanlegger - contra - Willem Roefs, gedaagde.
Gedaagde is verschuldigd wegens verponding, 1761
- Idem - aanlegger - contra - Joost van Wetten, gedaagde.
Verponding, 1761
04-02
Reδle verponding, 1764

ƒ

ƒ

9-18-08

4-15-10

19-12
- Idem - aanlegger - contra - Jan Peter Maas, gedaagde.
Reδle verponding, 1764
- Idem - aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.

ƒ

2-

9-04-06

ƒ

5-

ƒ

9-

Restant Gemene Middelen, 1763
Jura proceskosten tegen Heer Albers

ƒ
ƒ

7-07-12
5-12-00

ƒ

19-12
- Idem - aanlegger - contra - Joost van Hugten, gedaagde.
Rest verponding, 1763
R 122

fol. 189vo

ƒ

11-

3-07-04.

15-10-1767

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philips de Rooy, collecteur van de
landsverponding en bede, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus van Hooff - om daaraan te verhalen
19-00
- Idem - die t.n.v. Antoni Verleysdonk staan en competeren
aan Wouter Loomans - ter somme van

ƒ

ƒ

10-

4-10-00

- Idem die van Peter Joosten van Hugten - 3/5e deel en 2/5e
deel van Tomas Hendriks - ter somme van
ƒ 8-10-06
R 122

fol. 190vo

22-10-1767

Pieter van Riet - en Jenneke Hoefnagels, zijn vrouw, in het Dorp, testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 98 fol. 241vo

23-10-1767

Willem Antoni Dirks verkoopt aan Hendrik Verleysdonk:
- een heiland - bij Bussel - waar de koper reeds "opgetimmert" heeft en woont.
3 l.
1-4. weduwe Peter Franse van Bussel
2. erven Paulus Geven
3. de straat
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom:
de
lasten.
R 24 fol. 108voev

09-11-1767

Adriaan Keysers, armmeesters, te Deurne, aanlegger.
- contra
Martinus van Hooff, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te betalen - een rente van ƒ 1-10-0/jr. over 1764 t/m. '66
aan den Armen van Deurne.
R 24 fol. 108vo
09-11-1767
Leendert van Riet, kerkmeester, aanlegger - contra - Martinus van Hooff, ged.
Gedaagde is nog ten achter een rente van - ƒ 1-2-8 over 1761 t/m. '66 zijnde
- ƒ 6-15-0.
R 24 fol. 109 09-11-1767
Paulus Hendrik Verberne - g.m. Jenneke Loverbosch, aanleggers.
- contra
Francis van de Vorst, gedaagde.
Aanlegger "komt nog" van gedaagde, als erfgenaam van Huybert van Hooff - ƒ 6,als huurloon door zijn vrouw verdient.

R 24 fol. 109 09-11-1767
Hendrik Koopmans, aanlegger - contra - Evert van Geffen, gedaagde.
Aanlegger krijgt nog van gedaagde - bij afrekening - d.d. 20-8-1764
- ƒ 4-16-4.
R 122

fol. 193

14-11-1767

Jan Peters van Bussel en Hendrik Tijs Haasen, borgemeesters St. Jan 1767 - '68
komt het niet gelegen om zelf dat borgemeesterschap te administreren.
Zij dragen dit over aan Antoni Losecaat, president - voor het collecteloon
daartoe staande.
R 28 fol. 70

ook: R 33 - 52 - 23-11-1767
R 148
- 23-11-1767
Aan het College,
Gezien het request van Jan Peter Hoefnagels, op 6-3-1765, tot voogd aangesteld
over de onm. kinderen van Louis Hoefnagels - en Willemyn van Lil - m.n. Pieter
en Hendricus.
Pieter is sindsdien meerderjarig.
Er zijn nog veel schulden te betalen voor de ouders.
Er is nog onverkocht:
- een huis met vier percelen.
De helft van het huis en twee percelen horen aan Arnoldus Hoefnagels en de andere helft aan Pieter en Hendricus.
De "Camer" met de twee verdere percelen hoort aan dezelfde drie kinderen.
De suppliant kan voor Henricus de schulden van zijn ouders van zijn ouders niet
betalen.
Arnoldus heeft echter zijn schulden ten dele betaald en wil deze verder betalen.
Suppliant, Arnoldus en Pieter willen de goederen verkopen en vragen om toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 155

23-11-1767

30-11-1767

Helena Dirks van Hout - weduwe Jan van der Linden, alsmede de kinderen van
Jan van der Linden - verkopen ten hare huize aan den Ommelse Bosch - de nagelaten goederen - o.a.:
- een paard
ƒ 50,- drie koeien
ƒ 57,- 18 schapen
ƒ 34,- de hoge kar
ƒ 11,- hooi - stro
ƒ 43,Opbrengst: ƒ 246,.
R 155

03-12-1767

Mattijs en Joost Smets, aan den Diesdonk, verkopen een partij bomen - o.a.
- 29 kopen
64 bomen
Opbrengst: ƒ 226,-.
R 155

05-12-1767

Hendrik van Geffen, in het Dorp, verkoopt
- een os
- ee koe
- twee koeien
ƒ 26,- een hoge kar

enige roerende goederen - o.a.:
ƒ 25,ƒ 29,ƒ 13,-

ƒ

- een slagkar

7,-

.
R 164

fol. 73vo

Opbrengst: ƒ 142,-

07-12-1767

Taxatie van de onroerende goederen van Maria Teboode - overleden 28-10-1767.
Roedolff Graaff is weduwnaar en erfgenaam van de overledene.
de helft in
Waarde
- land
den Berg
1 l. 12 r. ƒ 5,1. Jan Brunas
2. Willem van Dijk
3. de weg
- land
2 l.
ƒ
5,1. Bernardus Brunas
2. de gemeente
3. Goort Lomans
4. de weg
10,R 155

08-12-1767

Johannes Versantvoort, alhier, verkoopt enige roerende goederen - o.a.:
- een os
ƒ 19,- een koe
ƒ 15,- een hoge kar
ƒ 7,- hooi - stro
Opbrengst: ƒ 64,-.
R 122

fol. 194

10-12-1767

Jenneke Martens - weduwe Antoni Haasen verklaart wegens haar ziekte niet in
staat te zijn haar goederen te beheren.
Zij geeft procuratie aan Dirk Haasen, haar zwager, om namens haar, op maandag
a.s., publiek te verkopen haar:
- huis, aangelag, huisplaats en land daaraan gelegen.
- de helft van de Meulenacker,
- land
de Beckers
1 l.
- de voorste helft van - het Busvelt
4 l.
- nog - een Busvelt
1╜ l.
en verder de gehele transactie af te werken.

ƒ

R 98 fol. 242 11-12-1767

1/3

- Jan Willem Slaats,
- Martinus Willem Slaats,
- Francis Plenders - g.m. Maria Willem Slaats,
- Goort Willem Slaats - en
- Maria Willem Slaats.
Zij verkopen aan:
- Pieter Willem Slaats - en
- Willem Willem Slaats - 5/7e deel onverdeeld in de goederen hun nagelaten door
hun ouders Willem slaats - en Anneke Canters.
- huis, hof en aangelag - te Heusden
1╜ l.
1. de straat
2. Goort van Bussel
3. Dirk Claus
- land
het Broek off Braak 3 l.
1. Dirk Claus
2. Reynder van Hooff
- land
de Camp
2╜ l.
1. Francis Smits
2. Dirk van Helmond
den Vorsenacker
1 l.
1. Dirk Claus
2. de verkopers
- groes
de Brant
6 l.
1. Jan Andries Tielen
2. Jan Aart Tielen
- groes
de Baas of Bus
3 l.
1. Reynder van Hooff
2. Dirk Claus
- groes
den Brand
2 l.
1-2. Peter Canters
- groes
1 l.
1-2. Mattijs van den Eynden
- land
4 l.
1. Dirk Dirks en Francis Smits
2. Dirk Claus
Nog 5/7e deel in de onverdeelde helft van de goederen op Heusden t.w.:
- schuur, hof, en dries daaraan (waarop nu een huis staat)
geheel 2╜ l.
1. de straat
2. Mattijs Slaats
- land
de Heycamp
5 l.
1. Willem Leenders van Hugten
2. Hendrik van Bussel
3. de straat
- land
de Hoeckacker - off Groenacker 7 l.
1. Dirk Claus
2. de straat
den Busseracker
7 l.
1. Dirk Claus
2. Martinus Slaats
- groes
het Busveltje
3╜ l.
1. Mattijs Slaats
2. Reynder van Hooff
- wei- en heiveld
8 l.

1. Martinus Slaats
2. Mattijs van den Eynde
- groes
het Hoyvelt
8 l.
1. de Aa
2. Reynder van Hooff
- een heyhorstje aan de Varrenhoff
1╝ l.
1. Reynder van Hooff
2. Bruysten van Hooff
Belast met: ƒ 12-10-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 100,- α 3% - d.d. 2-2-1763 aan den Armen van Asten.
- ƒ 50,- d.d. 2-2-1763 aan Jacobus Losecaat.
- ╝e deel van ƒ 3-14-8/jr. met Arnoldus Slaats aan het Huis van
Asten.
Koopsom: ƒ 500,-.
R 98 fol. 245 16-12-1767
2/3
Willem Slaats, op Heusden, is schuldig aan Simon van de Laak, te Mierlo:
- ƒ 800,- α 4%.
Borg: Jan Willem slaats, op Bussel.
Marge: 29-6-1772 - gelost aan Huybert van der Laak, eigenaar bij transport d.d. 9-2-1770.
R 98 fol. 246 24-12-1767
3/3
Pieter Willem Slaats, op Heusden, is schuldig aan Simon van der Laak, te Mierlo - ƒ 400,- α 4%.
Borg: Jan Daandel Coolen voor - ƒ 300,-.
Marge: 29-6-1772 - gelost aan Huybert van der Laak, eigenaar bij transprt d.d. 9-2-1770.
R 122

fol. 195

11-12-1767

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philips de Roy, collecteur van de
landsverponding, 1765, in arrest:
- de vaste goederen van Hendrik Peters van Col - tot verhaal van
05-00
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem
- Idem

van
van
van
van
van

-

Hendrik Cuypers - ter somme van
Peter Doensen, te Helmond - ter somme van
Geertruy Hendrik Nouwen - ter somme van
Philips Tomas Verleysdonk - ter somme van
Philips Tomas Verleysdonk en Dirk Jan Peters
ieder de helft - ter somme van
- Idem van - de erfgenamen Peter Wouters - ter somme van
- Idem van - Antoni Verouden en Mattijs Verduyseldonk
- ter somme van

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1-15-00
1-01-00
1-15-00
1-00-00

ƒ 1-08-00
ƒ 0-17-08
ƒ 2-08-00

R 98 fol. 247 28-12-1767
Francis Vervoordeldonk, te Leende, verkoopt aan Huybert van der Laak:
- een huisplaats met het aangelag aan de Ommelse Bosch
8 l.
1. Jan Verberne
2. Cotshausen
3. Peter van der Laak
4. de straat
- land
de Conijnsberg
2 l.
1. Francis Slaats
2. Joseph Sauve
3. W. Bruynen
4. de weg

ƒ

1-

- groes
hooiveld

den

Blocker

R 98 fol. 247vo

29-12-1767

-

zijnde

het

voorste

en

grootste

4 l.
1. weduwe Dirk Meulendijk
2. het volgend perceel
3. Willem Antoni Dirks
4. de straat
het tweede Hoyvelt 3 l.
1. Jan Verberne
2. het vorig perceel
3. het volgend perceel
4. het straatje
- groes
het Horstje
2 l.
1. Willem Antoni Dirks
2. Jan Verberne
3. het vorig perceel
4. het volgende perceel
- groes of Hoyvelt
3 l.
1. Willem Antoni Dirks
2. Jan Verberne
3. het vorig perceel
4. de Aa
Belast met: ƒ 0-07-12/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-15-00/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 4-01-14/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij versterf en transport - d.d. 18-1-1762.
Koopsom: ƒ 211,-.

Wilhelmus van Riet verkoopt aan Tomas Bakers:
- land in de ouden Hoffstad - vooraangelegen
1 cops.
1. Jan Elias
2. Jan Slaats
3. de verkoper
4. Johannes Jansen
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 11-1-1763.
R 122

fol. 196

Koopsom: ƒ 15,-.

30-12-1767

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jan Bruysten van Someren en Pieter
Coolen, borgemeesters St. Jan 1765 - '66, in arrest:
- de vaste goederen van Jan en Willem Verberne - nu mede
de weduwe Willem Verberne - tot verhaal van
ƒ 13-12-02
- Idem van - Dielis van de Leensel
1/3e
- Hendrik van Reyt
1/6e
- kinderen Willem Kels 1/6e
- weduwe Jacob van de Kruys 1/6e
- ter somme van
ƒ 1-10-00
- Idem van - Evert van Geffen - ter somme van
ƒ 9-03-04
- Idem van - Jan Verreyt en zijn kinderen - ter somme van
ƒ 16-17-02
- Idem van - Hendrik Koopmans - ter somme van
ƒ 9-05-12
- Idem van - Peter Marcelis Berkers - ter somme van
ƒ 18-02-02

R 98 fol. 248 31-12-1767
- Antoni Laurens Roymans,
- Goort Lambert Verheyden - g.m. Antonetta Roymans,
- Peter Joosten van Hugten - g.m. Francina Roymans, op Ostappen,
mede namens hun moeder, Elisabet Berkers - weduwe Laurens Roymans, op Ostappen.
Zij verkopen aan Hendrik Aart Verhees, te Ommel:
- land
het Lanckackerke
1 l.
1. de weg
2. Arnoldus Zeegers
- akkerke
de Kruysweg
╜ l.
1. Arnoldus Zeegers
2. Wilbert Jan Wilbers
- groes
de Horst
1 l.
1-2. Dirk van de Loverbosch
- een stukje groes
1 roede
1. Jan Deynen en Joseph Sauve.

R 98 fol. 248 04-01-1768

1/3 ook: R 150 - 7-12-1767

- Arnoldus Hoefnagels, te Valkensweert,
- Pieter Hoefnagels, te Someren,
- Hendricus Hoefnagels - met zijn voogd, Jan Peter Hoefnagels.
Zijnde erven van wijlen Louis Hoefnagels - met dien verstande dat Arnoldus is
van de eerste vrouw van zijn vader en dus de helft competeert en dat verder
Pieter en Hendricus, kinderen van de derde vrouw de andere helft competeren.
Zij verkopen aan Mattijs Herings:
- een huis met de kamers, stal en hof - aan de Mart - in het Dorp
3/4 l.
1. de straat
2. Jan van Riet en kn Jan Doensen
3. de Mart
4. de gemeente
Verponding: ƒ 0-11-0/jr.
Belast met: ƒ 0-14-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-06-4/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 310,Hierop in mindering - ƒ 62-10-0, zijnde de helft van een obligatie van ƒ 125,t.b.v. Jacobus Losecaat - d.d. 26-3-1748 - en t.b.v. de koper in deze.
Marge: 19-11-1770 - ƒ 65-10-0 ontvangen van Mattijs Herings - w.g. J. Losecaat.
Zij verkopen aan Jacob Smit:
het Lindersveltje
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.

5 cops.
1. Nicasius Simonis
2-3-4. Jan Sauve
Koopsom: ƒ 46,-.

Zij verkopen aan Jan Willem Coolen:
den Boekweytsacker 1 l.
1-4. de weg
2. kn Goort Kuypers
3. Jan Slaats
Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-4-8/jr.
Koopsom: ƒ 7-10-0.
R 98 fol. 252 04-01-1768
2/3
Mattijs Herings is schuldig aan Arnoldus Hoefnagels, te Valkensweert:
- ƒ 150,- α 3╜%.
Marge: 5-11-1770 - gelost.
R 98 fol. 252vo
04-01-1768 3/3
Peter Hoefnagels, te Someren en Henricus Hoefnagels verkopen aan Arnoldus
Hoefnagels, te Valkensweert, 2/3e deel onverdeeld in:
- land
de Pasacker
2 l.
1. de weg
2. erven Hendrik Hoefnagels
3. Evert van Geffen
4. de straat
den Heesacker
2 l.
1-2. Jan Brunas
3. Hendrik Peter Driessen
4. de weg
Koopsom: ƒ 56,-.

R 98 fol. 253 07-01-1768

1/4

Francis van Hout verkoopt aan Antoni Bluyssens:
- huis en hof
╜ l.
3. de Nieuwstraat
4. Mattijs van Bussel
1. Johannes Jansen
2. de voetpad van de voorn. straat tot het
Martvelt
Koopsom: ƒ 280,-.
"Mits dat de verkrijger het voors. huys moet bewoonen en maaken tot securiteyt
voor sijn vrouw, dat daarontrent de nabuuren soveel mogelijk is buyten clogte
en sonder gevaare blijve".
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 20-9-1766.
R 122
fol. 198vo
16-01-1768 2/4
Staat en inventaris opgemaakt door Jennemie Aarts - weduwe Francis Martens t.b.v. haar drie kinderen m.n. Pieter, Willemyn en Jan.
Zij wil hertrouwen met Francis van Hout.
Onroerende goederen
- huis, stal, hof en aangelag - aan de Poel - in het Dorp
1. de straat
3. Johannes Jansen
4. Mattijs van Bussel
- land
de Snijerskamp
1 l. 3 cops.
1. Jan Janse Lomans
2. Antoni Franse
- land
de Driehoek
1 l. 3 cops
1. Antoni Lomans
2. Pieter Lomans
- land
het Loopensaat
1 l.
1. Francis Verberne
2. Jacobus Losecaat
- land
de Eyndepoel
2 l.
1. Antoni Lomans
2. Hendrien Verberne
- de helft van
het Leenackertje
1 l. 1 cops.
1. Ambrosius Bakens
2. Goort Lomans
- groes
het Leenveltje
1 l.
1. Antoni Lomans
2. Antoni Kuypers
- groes
de voorste Haseldonk 3 l.
1. Mattijs van Bussel
2. Jan Verboogen
Roerende goederen
- twee bedden met toebehoren, zes slaaplakens,
- een kast, een "schaap", vijf stoelen, twee tafels, twee kisten,
- enige ketels, potten, pannen,
- vier ijzeren "vurketten" zes tinnen lepels,
- klein landbouwgereedschap,
- vuurgerei,
- een hoge en een lage kar,
- drie koeien en een trekos,
- zeven vijm rogge,
- vijf karren hooi.
Schulden
- Aan Gerrit Verberne, te Someren - ƒ 250,- α 4% - obligatie

d.d. 11-1-1768 - schepenen Asten - om daarmee te betalen
een gekocht groesveld van de weduwe Antoni Haasen - waarvan het transport nog gedaan moet worden - en nog enige
andere schulden
00-00
- Aan Pieter Martens van Dijk
ƒ 15-00-00
- Aan de borgemeesters
02-04

ƒ 250ƒ

23-

R 122
fol. 201
16-01-1768 3/4
- Francis van Hout, j.m. - en
- Jennemie Aarts - weduwe Francis Martens - geass. met Pieter Martens van Dijk
en Martinus Steven Jansen, haar geassumeerde momboiren.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden - zullen deze ΘΘn zijn met
de v≤≤r-kinderen van de bruid.
De v≤≤r-kinderen zullen echter v≤≤r-uit ontvangen - ƒ 50,-.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden zonder kind(eren) uit
dit huwelijk na te laten dan zal de bruidegom uit de nalatenschap ontvangen
- ƒ 350,- en de rest zal naar de v≤≤r-kinderen gaan.
Mocht de bruidegom v≤≤r de bruid komen te overlijden, zonder kind(eren) na
te laten dan zal de weduwe zijn nalatenschap behouden mits aan de bloedvrien
den - ƒ 100,- uit te betalen.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren - dan zal de langstlevende
in de boedel blijven zitten en de kinderen opvoeden.
R 98 fol. 253vo
11-01-1768 4/4
Jennemaria Aarts - weduwe Francis Martens
Verberne, te Someren - ƒ 250,- α 4%.
R 107b

fol. 200vo

is

schuldig

aan

Gerrit

Janse

19-01-1768

Hendrik Deenen, te Mierlo - namens Isabella Louisa de Costerius, douariδre
van A. J. van den Berg, te Roermonde - d.d. 21-12-1767 - verkoopt aan Jan van
Cuylenburg, wonend op het Apostelhuys, te Mierlo:
- de goederen haar aangekomen van haar ouders - d.d. 7-5-1756 - te Weerdt.
Buiten de goederen gelegen te Liessel - horen daar ook bij:
- hooiland
de groote Haage
19 l.
- hooiland
de kleyne Haage
11 l.
Voor Schepenen - 's Bosch.
Identiek aan: R 107b - fol. 36vo - 9-11-1690.
R 98 fol. 254vo

20-01-1768

Evert van Geffen is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 50,- α 4%.
R 98 fol. 255vo

21-01-1768

1/2

ook: R 150 - 28-12-1767.

Jenneke Martens - weduwe Antoni Haasen, aan het Bergsland, in het Dorp, verkoopt aan Jennemaria Aarts - weduwe Francis Martens:
- de helft van
de Meulenacker
1 l.
1. Roedolff Graaff - koper van de andere helft
2. Jan van Riet
3-4. de weg
Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
een groesbeemd aan Engstraatje
3 l.
1. Goort Lomans

2. Jan Antoni Driessen
- de achterste helft van een hooiveld - het Busvelt
4 l.
1. Antoni Losecaat
2. Goort Lomans
het Berglanthofke ╝ l.
1. Hendrik Blommers
2. Goort Lomans
Koopsom: ƒ 200,-.
R 98 fol. 258vo
25-01-1768 2/2
ook: R 150 - 28-12-1768.
Jenneke Martens - weduwe Antoni Haasen verkoopt aan Goort Lomans:
- huis, hof en aangelag
╜ l.
1. de straat
2. het volgende perceel
3. weduwe Francis Martens
4. kn Peter Jan Aarts
Verponding: ƒ 0-6-8/jr.
- de huisplaats met de akker daarachter aan het voors. aangelag
4 l.
1-3. de weg en straat
en voorts het voors. aangelag en
kn Peter Jan Aarts
Verponding: ƒ 2-0-0/jr.
Koopsom: ƒ 194 twee posten.
Zij verkoopt aan Roedolff Graaff:
- de helft van
de Meulenacker
1. weduwe Francis Martens
2. de weg
3. Jan van Riet
4. Nol van Gerwen
- land
de Beckers
1 l.
1. weduwe Steven Jansen
2. Jan van Riet
3. de weg
4. de gemeente
Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Koopsom:
posten.
Zij verkoopt aan Jennemaria Aarts - weduwe Francis Martens:
- de voorste helft van
- het Busvelt
1. Joseph Souve
2. Joseph Souve e.a.
3. Goort Jan Lomans
4. de verkopers
Verponding: ƒ 1-7-0/jr.
Zij verkoopt aan Antoni Losecaat, president:
- groes
het Busvelt
1╜ l.
1. weduwe Francis Martens
2. Jan van Riet
3. Bernardus Brunas
4. de Loop
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.

deze helft 1 l.

ƒ

12-10-0

-

twee

4 l.

Koopsom: ƒ 186,-.

Koopsom: ƒ 47,-.

R 98 fol. 256vo

21-01-1768

Dirk Dirks en Francis Smits, op Heusden, verkopen aan Pieter Willem Slaats,
op Heusden:
- groes in hun aangelag op Heusden
1 l.
1. Willem Leenders van Hugten
2. de verkopers
3. weduwe Leendert van Hugten
4. de straat
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 98 fol. 257 21-01-1768

1/6

Hendrik Coopmans verkoopt aan Johannes Jansen, vierman:
- een schuur in het Dorp
3. de koper
4. de neere van de verkoper
tot onder de balk, alwaar een stenen
gevel onder gemaakt mag worden.
1. de straat
2. de verkoper
- land
de Langenacker
3 l.
1. Willem van Dijk
2. Willem Verberne
3. Bernardus Brunas
4. Willem Verberne
Hebbende deze akker het recht van "wegen" langs de Bergacker, neven Paulus
Verberne. Dit recht blijft behouden aan de koper.
Koopsom: ƒ 215,-.
Hij verkoopt aan Francis van Houts:
- land
de Logtenacker
1╜ l.
1-3. weduwe Francis van den Boomen
2. kn Goort Kuypers
4. Nicasius Simonis
- land
op de Logte
3 l.
1. Willem van Dijk
2. Antoni Fransen
3. Paulus Verberne
4. de weg
Neven deze akker "geweegd" de Langenacker - in dit transport over het weggetje zover de verkoper recht heeft.
Koopsom: ƒ 160,-.
R 98 fol. 262vo
27-01-1768 2/6
Hendrik Koopmans verkoopt aan Jan Janse Timmermans:
- groes
de Roetert
3 l.
1. Hendrik Stevens
2. Jan Meulendijk
3. Peter van Bussel
4. Francis Plenders
0.

Koopsom: ƒ 92-10-

R 98 fol. 264vo
16-02-1768 3/6
Hendrik Koopmans is schuldig aan Frederik Gorthart van Durssel, te Kaldekerken, in het land van Gulick - ƒ 222-14-0 α 3% wegens geleverde winkelwaren.
Marge: 20-8-1769 - gelost ƒ 200,-.

R 98 fol. 265vo
23-02-1768 4/6
Hendrik Koopmans verkoopt aan Antoni Fransen:
- groes
den Dries
1. Willem van Dijk
2. de koper
3. Jan Slaats
4. Jacobus Smits e.a.
0

3 l. 26 r. 5 v.

Koopsom: ƒ 211-10-

R 98 fol. 268 09-03-1768
5/6
Hendrik Coopmans is schuldig aan Francis Kerkers - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 7-2-1778 - gelost aan de weduwe Francis Kerkers.
R 98 fol. 269 09-03-1768
6/6
Hendrik Coopmans is schuldig aan Hendrik en Jenneke, onm. kinderen van Tiele
Slaats - ƒ 50,- α 3%.
Marge: 7-2-1778 - gelost uit de koopgelden van het verkochte huis van de kinderen Jan Coolen.
R 98 fol. 261vo

27-01-1768

1/3

- Jan Peters van Bussel - en
- Goort Peters van Bussel
Zij verkopen aan hun broeder, Wilbert Peters van Bussel, 2/5e deel onverdeeld
in:
- de goederen hen aangekomen van hun overleden ouders.
De goederen zijn gelegen op Bussel en in bewoning en gebruik bij de koper.
De acte van scheiding en deling wordt heden verleden.
Belast met: ƒ 13-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 400,-.
R 122
fol. 202vo
27-01-1768 2/3
- Wilbert Peters van Bussel,
- Paulus Peters van Bussel,
- Peter Marcelisse - g.m. Maria Peters van Bussel,
- Jan Peters van Bussel - en
- Goort Peters van Bussel.
Kinderen en erven van Peter Franse van Bussel - en Dirske Paulusse, beiden
overleden, gewoond hebbende op Bussel.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
Jan en Goort Peters van Bussel hebben elk hun 1/5e deel verkocht aan Wilbert
Peters van Bussel - transport is op heden gepasseert.
1e lot: Wilbert Peters van Bussel - 3/5e deel.
- de neere of stal van het huis tot aan de brandmuur met de schuur, hof en
een gedeelte van den dries (naast de zijde van Goort Canters)
2 l.
1. Peter Marcelisse
3-4. de straat
- land
het Horsje
4╜ l.
en de dries daarbij
2╜ l.
en het heiveld daarachter
3 l.
1. Goort Canters
2. Hendrik Verlijsdonk
3. Willem van Vlockhoven
4. Peter Marcelisse
- land
de Saathoff
2 l.

met den dries daaraan

1 l.
1. Paulus van Bussel
2. het straatje
3. Willem Antoni Dirks
4. de straat
- land
in het Cattengat
9╜ l.
1. Paulus van Bussel
2. Peter Marcelisse
3. de straat
4. het Cattegat
- groes
het Persvelt
5 l.
met het Vierhoeksveltje daaraan
1 l.
1. Goort Canters
2-4. Jan Willem Slaats
3. de straat
den Rietbeemt
6 l.
en int Weyvelt daaraan
5 l.
1. Goort Canters
2. Peter Marcelis
3. de akkers
4. Jan Willems Verberne
Belast met: ƒ 0-11-6/jr. aan de Heren van Asten.
- ƒ 7-05-0/jr. in een rente van - ƒ 27,-/jr. aan rentmeester Tengnagel, buitenboek fol. 4 t.b.v. de Predikheren,
waarin
Paulus van Bussel betaald
- ƒ 2-05-0/jr - en
Peter Marcelisse
- ƒ 4-00-0/jr.
Samen dus de helft.
De andere helft wordt betaald door Goort Canters
en
Jan Willem Slaats.
Verponding: ƒ 17-17-00/jr.
Bede - ƒ 4-03-06/jr.
2e lot: Paulus van Bussel
- een klein huiske met den hof en een akker daaraan gelegen - genaamd - den
Saathoff
samen 2╜ l.
1. Goort Canters
2. Wilbert Peters van Bussel
3. Wilbert Antoni Dirks
4. de straat
- land
aan het Cattegat
3 l.
1. Wilbert Peters van Bussel
2. Goort Canters
3. Peter Jan Wilbers
4. de straat
- een heiveld met land en groes daaraan
2 l.
1. Goort Canters
2. Peter Marcelisse
3. Peter van Bussel
4. Dielis Verhoysen
den Ovendries
3 l.
1. de straat
2. weduwe Aart Symons
3. Wilbert Peters van Bussel
4. Goort Canters
den agterste Rietbeemt
3 l.
1. Peter Koppens
2. Jan Wilbers Verberne

3. Wilbert Peters van Bussel
4. Jan Willem Slaats
- een stukje int Weyvelt
2 l.
1. Peter Marcelisse
2-3. het eerste lot
4. Jan Willem Slaats
Belast met: ƒ 2-5-0/jr. in een meerdere rente van - ƒ 27,-/jr. (zie eerste lot)
Verponding: ƒ 5-19-00/jr.
Bede - ƒ 1-07-12/jr.
3e lot: Peter Marcelisse
- het huis tot de neere en een deel van het aangelag met den akker daaraan
samen 2╜ l.
1-2. Wilbert Peters van Bussel
3. Goort Canters
4. de straat
- land
aan het Cattegat
4 l.
1-4. Goort Canters
2. Wilbert Peters van Bussel
3. de straat
- groes
het Busvelt
6 l.
en een hoek van het Weyvelt
2 l.
1-3. Jan Willem Slaats
2. Wilbert Verberne
4. Paulus van Bussel
- groes
het Horsveltje
2 l.
1. Goort Canters
2-3. Wilbert Peters van Bussel
4. Paulus van Bussel
- een drieske
1 l.
1-2-3. Wilbert Peters van Bussel
4. de straat
Belast met: ƒ 4,-/jr. in een meerdere rente van - ƒ 27,-/jr. (zie eerste lot).
R 98 fol. 266vo
24-02-1768 3/3
Peter Marcelisse verkoopt aan Wilbert Peters van Bussel:
- een huis, tot de neere, met een deel van het aangelag - op Bussel
1 l.
1-2-4. de koper
3. Goort Canters
Belast met: ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land - in een rente van - ƒ 27,-/jr.
Zie scheiding en deling - d.d. 27-1-1768.
Koopsom: de rente.
R 98 fol. 263 30-01-1768
Roedolff Graaff verkoopt aan Francis Willems van den Eerenbeemt:
- land
den Berg - zijnde een huisplaats - in den Hemel
1 l. 12 r.
1. Jan Brunas
2. Willem van Dijk
3. de straat
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 22-4-1765.
- land
het Sant
2 l.
1. Bernardus Brunas
2. de gemeente
3. Goort Lomans
4. de weg
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 30-7-1765.

- land

de Beckers
1 l.
1. weduwe Steven Jansen
2. Jan van Riet
3. de weg
4. de gemeente
Zie transport - d.d. 24-1-1765.
R 24 109vo

Koopsom: ƒ 38,-.

01-02-1768

Jan Verberne, aanlegger - contra - Goort Lomans, molenaar, gedaagde.
Aanlegger wil voldoening van tien vat rogge en twee lege zakken - die hij
in augustus of september 1766 "ter moole" heeft gezonden en niet terugontvangen.
Gedaagde zegt dat hij nooit geen "tijding" heeft ontvangen dat de zending naar
hem onderweg was.
Wil e.e.a. onder eede bevestigen.
R 164

fol. 75

13-02-1768

Taxatie van de onroerende goederen van Reynder Mattijs van Hooff - begraven
13-1-1768.
Hendrien Aart Tielen is weduwe en mede-erfgenaam van de overledene.
De helft in:
Waarde
- huis, hof en aangelag
-

den Busacker

- land
00-00
- land
00-00
- land
00-00

- land
- land
- een hooiveld
00-00

ƒ

65-00-00

2 l.

ƒ

20-

1. Mattijs Slaats
2. Nol Slaats
't Heyackerke

3 cops.

ƒ

10-

1. Peter Baumans
2. Dirk Peter Martens
den Del

1╜ l.

ƒ

20-

1. Dirk Claus
2. Nol Slaats
in den Groenacker
╜ l.
1. Nol Slaats
2. Dirk Claus
de Venacker
1 l.
1. Goort van Bussel
2. Dirk Dirks
den Heycamp
2 l.
1. Goort van Bussel
2. Bruysten Peters

- land

ƒ

10-00-00

ƒ

15-00-00

ƒ

25-00-00

8 l.

- een weiveld
-

1 l.
1. Willem Leenders van Hugten
2. Nol Slaats
2 l.
ƒ 25-00-00
1. kn Willem Slaats
2. Nol Slaats
het Heytvelt

de Venacker

1. weduwe Leendert van Hugten
2. Pieter Slaats
4 l.
ƒ
1. Willem en Pieter Slaats
2. Mattijs Slaats
1 l. 3 cops ƒ 15-00-00
1. Marten Berkers

25-00-00

ƒ 100-

2. weduwe Leendert van Hugten

- groes
-

5 cops. ƒ 15-00-00
1. Dirk Dirks
2. Marten Berkers
de agterste Weyde 2 l.
ƒ 15-00-00
1. Jacobus Losecaat
2. Peter Canters
den Behelpsendries 1 l.
ƒ
1. Marten Berkers
2. Peter Hoeben
het Leegvelt
1 l.
ƒ 12-10-00
1-2. Dirk van Helmont
de voorste Behelpsendries
1 l.
ƒ 10-00-00
1. Peter Hoeben
2. Dirk van Helmont
de Willigenacker

10-00
Belast met: 2 vat rogge/jr. aan Mevr. van Hanswijk
in kapitaal
ƒ 44-12-44
- Aan den Armen van Asten - ƒ 6,-/jr.
in kapitaal
ƒ 150-00-00
- Aan de Heer van Asten - ƒ 8,-/jr.
in kapitaal
ƒ 200-00-00
de helft is

12-00-00

ƒ 394-12-14
ƒ 197-06-07

03-09

1/10e deel in:
- huis, hof en aangelag

3 l.
ƒ 16-00-00
1. Peter Berkers
2. Antoni Peters
- land
den Densencamp
3 l.
ƒ
6-00-00
1. Jan van Reyt
2. Hendrik Verberne
- land
bij Jan Vreynsen
2 l.
ƒ
4-00-00
1. Hendrik Verberne
2. de gemeente
- land
de Beckers 1╜ l.
ƒ
2-00-00
1. Goort Loomans
2. Jacobus Losecaat
- land
het Nieuwveltje
1╜ l.
ƒ
3-00-00
1. weduwe Nol Tielen
2. Peter Berkers
- land
het Kempke 2╜ l.
ƒ
6-00-00
1. de weg
2. Tomas Coolen
- groes
6 l.
ƒ 18-00-00
1. Pieter Loomans
2. Bernardus Brunas
de Aa-beemt
2 l.
ƒ 10-00-00
1. weduwe Aart Wilbers
2. Antoni Kuypers
den Dries
1╜ l.
ƒ
6-00-00
1. Jenneke Jelisse
2. de straat
ƒ 67-00-00
De laatste negen percelen zijn belast met:
- ƒ 150,- aan Jan van Riet - schepenbrief d.d. 4-12-1658
in kap.
ƒ 15-00-00
- ƒ 150,- aan kn Jan Jansen van Dijk -

ƒ 394-

ƒ 197-

schepenbrief - 4-3-1682 - in kap.

ƒ 15-00-00
ƒ

03-09
20e penning is ƒ 11-14-4.
R 153

ƒ

30-00-00
37-00-00

ƒ 234-

16-02-1768

Jan Bruystens van Someren en Pieter Coolen, borgemeesters, St. Jan 1765 - '66,
laten executeren t.l.v.:
- Dielis van de Leensel
voor 1/3e deel
- Hendrik van Reyt
voor 1/6e deel
- kn Willem Kels
voor 1/6e deel
- weduwe Jacobus van de Kruys voor 1/6e deel
Eerstens:
- groes
de Vloet
3 l.
achter den Ommelschen Bosch na de Watermoolen
1. Jacobus Losecaat
2. Willem Goris
3. de Aa
4. de Berge of gemeente
- groes
de Bleek
1╜ l.
1. Jan Peters
2. Willem van Dijk
3. weduwe Frans Berkers
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
De goederen hebben geen geld mogen gelden.
R 98 fol. 264 24-02-1768
Johannes Souve verkoopt aan Jacobus Losecaat (die de helft reeds bezit) de
onverdeelde helft in:
- een dennebosje - aan de Meulendijk
geheel 3 l.
1-3. erven Baron van Leefdaal
2. Leendert Lamberts
4. Petrus Aarts
De helft is in de verponding: ƒ 0-3-0/jr.
Zie transport - d.d. 12-6-1753.
Koopsom: ƒ 50,-.
R 98 fol. 256 23-02-1768
Antoni Fransen, schepen, verkoopt aan den Armen van Asten:
- een kamer aan het huis van Hendrik Peter Driessen - in de Wolfsberg
1. Hendrik van Helmond
2-3. het voors. huis
4. de straat
Bij deze kamer hoort nog een hoekje of gedeelte van een schop neven het voors.
huis. Zoals het de verkoper en zijn zuster, Willemyn Fransen - weduwe Francis
van den Boomen van hun ouders is aangekomen.
Koopsom: ƒ 27-100.
En dat tot aflossing van ╝e deel van een rente van ƒ 1-15-0/jr. en een van
ƒ 0-7-8/jr. die de verkoper was geldende aan den Armen van Asten. Zijnde samen
ƒ 0-16-4/jr. welke hiermede worden gelost.

R 98 fol. 267 26-02-1768
- Hendrik Peters van de Mortel, in de Wolfsberg,
- Jan Verboogen - g.m. Maria van de Mortel, in de Steegen,
- Willemyn van de Mortel,
- Antonet van de Mortel, te Meyl.
Zij verkopen aan Antoni Fransen:
- groes
het Eeusel
3 l.
1. Jan van Gog
2. Jan Verberne en de kn Francis Timmermans
3. Hendrik Peters van de Mortel
4. lopende spits uit
Koopsom: ƒ 100,-.
R 24 fol. 110 21-03-1768
Pieter Lomans, borgemeester 1750 - '51, aanlegger.
- contra
Weduwe Laurens Bruystens, gedaagde.
Aanlegger wil voldoening van - ƒ 2-5-0 van de reδle verponding, 1750.
R 107b

fol. 202vo

26-03-1768

Hermanus Albers, rustend predicant, te Eyndhoven, verkoopt aan Cazijn van Zelm,
predikant, te Someren en Lierop:
- een obligatie van - ƒ 800,- α 3,75% - t.l.v. Jan Jans van Rooy, Jan Janse Tony Slegers en Paulus Valks, allen inwoners van Nuenen - d.d. 29-4-1766.
De verkoper stelt als onderpand:
- huis en hof - te Eyndhoven.
- huis, hof en aangelag alsmede een stuk land - te Asten.
Voor: schepenen Eyndhoven
R 99 fol. 2

30-03-1768

Willem Antoni Dirks is schuldig aan Francis Jelis van Hugten, te Vlierden:
- ƒ 200,- α 4%.
Wegens obligatie - Vlierden - d.d. 21-9-1751 - samen met zijn moeder aan wijlen Jacob Gerrits van Neerven, Hendrik Gerrits van Neerven en Jan Jacobs.
Marge: 28-8-1782 - gelost aan Jan van den Heuvel - g.m. Jenneke, dr. Francis
van Hugten.
R 164

fol. 80

30-03-1768

Taxatie van de onroerende goederen van Jan Peter Smits - overleden 24-2-1768.
Maria Smits - weduwe Joost Verberne is mede-erfgenaam.
1/5e deel in:
Waarde
- huis, hof en aangelag - in het Dorp
╜ l.
ƒ
80,1-3. Antony Jacob Kuypers
2. de straat
3. het volgende huis
- huis en hof - in het Dorp
ƒ 30,1. de straat
2. Antony Jacob Kuypers c.s.
3. het vorig huis
4. Francis van de Loverbosch
- land
agter Antoni Liesen 1 l.
ƒ
3,1. Johannes Janse

2. Jan Liesen
in de Snijerskamp

- land
3,-

ƒ

╜ l.

1. Evert van Geffen
2. Francis Verberne

116,Belast met:
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap.
- ƒ 6-00-0/jr. aan den Armen van Someren - in kap. ƒ 150,- ƒ 1-00-0/jr. aan het Gemene Land - in kap.
212,50
1/5e deel is

ƒ
ƒ

37,50

ƒ

25,-

ƒ

ƒ
42,50

ƒ

73,50
20e penning is ƒ 3-13-8.
R 122

fol. 207

09-04-1768

1/2

Johannes Paulus van Hooff - g.m. Jenneke Mattijs Jansen, te Antwerpen, geeft
procuratie aan Johannes Jansen, zijn vrouws oom, te Asten, om namens hem in te
vorderen - ƒ 200,- en intrest - ƒ 72,-.
E.e.a. volgens schepenobligatie - Asten - d.d. 1-4-1751 - t.l.v. Jan Jansen
Paulus en t.b.v. zijn, comparants, vrouw.
Nu te betalen door Jan Verreyt en zijn kinderen - als de goederen van Jan Paulusse, bij versterf, bekomen hebbende.
R 99 fol. 3vo 10-05-1768
2/2
Johannes Paulus van Hooff, te Antwerpen, verkoopt aan Jan Gerrits Verberne, te
Someren:
- een obligatie van - ƒ 200,- t.l.v. Jenneke Mattijs Jansen en t.b.v. wijlen
Jan Janse Paulus - d.d. 1-4-1751.
R 28 fol. 73

25-04-1768

Gezien het request van Jan en Antoni Timmermans, jongemannen.
Hun ouders zijn lang geleden overleden en hebben acht kinderen nagelaten m.n.
Jan, Maria, Helena - nu g.m. Gerrit Brunas, Antoni, Elisabet, Helena, 22╜ jr.,
Andries en Pieternel, 21 jr. - met roerende en onroerende goederen.
De vaste goederen zijn veelal bezeten met hun oom, Jan Timmermans.
Er is geen beschrijving of deling van de goederen geweest.
De kinderen zijn na het overlijden van hun ouders op de goederen blijven zitten, zonder voogden aan te stellen en hebben hun eigen huishouding en administratie gevoerd.
Met "koopmanschap en anders" hebben ze hun voordeel kunnen doen, de goederen
verbeteren en de onmondige kinderen opvoeden.
Supplianten willen gezamelijk met hun ongetrouwde broeders en zusters op de
goederen blijven zitten - echter deze niet samen met hun oom blijven bezitten.
Zij verzoeken om een scheiding en deling te mogen maken.
Naschrift: "Fiat".
R 164

fol. 82

29-04-1768

Taxatie van de onroerende goederen van Bonaventura van Dijk - 21-3-1768 overleden en begraven te Mierlo.
Annemie Goris is weduwe en erfgenaam van de overledene.
Waarde
- 1/8e deel in de Braselse/Witveltsche tienden
ƒ
1000,Nog 1/5e deel in:
- land
aan den Agtergaal
3╜ l.
ƒ

12,-

1-4. Dielis Verhoysen
2. Symon van de Loverbosch
3. den Dijk
aan den Agtergaal
1 l.

- land
1,-

1. Tomas van der Weerden
2. Jan Coolen
3. den Dijk
4. de gemeente
de Kievitshorst

- land
5,-

ƒ

1 l.

1. weduwe Paulus Geven
2. Jan Driessen
3. weduwe Aart Wilbers
4. de weg
Dit laatste perceel is belast met:
- ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop - in kapitaal: ƒ 4-10-0/jr.
1/5e deel van het kap. is
0,50

ƒ

ƒ

1013,50
20e penning is ƒ 50-13-8.
R 122

fol. 208

06-05-1768

Jan Walraven - en Elisabet Hoefnagels, in de Steege, testeren.
Hij - ziek.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
Na overlijden van de langstlevende gaan de goederen naar Jan Walraven, zoon
van de testateur.
Indien Elisabet de langstlevende is zal deze de vaste goederen niet mogen bezwaren of verkopen - als alleen als zij tot armoede komt of nodig is om de
schulden te betalen. Er is dan wel consent nodig van de drost en schepenen,
alhier - en zal Jan, zn. Jan Walraven moeten hebben uit de nalatenschap, zijn
kindsdeel - ƒ 20,-.
R 122

fol. 209vo

07-05-1768

1/2

Francis van de Loverbosch verklaart ter requisitie van Hendrik Koopmans, dat
t.h.v. hem, comparant, in november l.l. zijn gekomen de voorn. Hendrik Koopmans en Joost Kuypers en na met hem over enige zaken gesproken te hebben, heeft
hij, comparant, naar voren gebracht om de "pretense" handobligatie van ƒ 150,-,
nagelaten door wijlen Lijneke Frans Lambers - en t.l.v. Hendrik Koopmans, waarover Joost Kuypers en de verdere erfgenamen diezelfde Koopmans over in rechten
hebben aangesproken - om die zaak in de minne te regelen.
Het is toe ook zo ver gekomen dat ter verdere "afsnijding van procedure en kosten" een accoord tussen hen werd gemaakt.
Makende Joost Kuypers "sig fort en sterk" voor de verdere erfgenamen van Lijneke Frans Lambers - dat Hendrik Koopmans voor de voors. obligatie zou betalen
- ƒ 65,-, in drie termijnen, de laatste over negen maanden.
Ieder zou zijn eigen kosten voldoen en betalen.
R 24 fol. 111vo
09-05-1768 2/2
Hendrik Koopmans, aanlegger - contra - Joost Kuypers, gedaagde.
Aanlegger wil voldoening voor het drie jaar gebruiken van een akker "ontrent
de Mook"
1╜ l.
Er was geen huurprijs afgesproken.
Hij verzoekt nu om taxatie van het "gerecht".
Ook wil hij betaling van 2╜ el miselaar aan zijn dochter Cornelia geleverd.
Gedaagde zegt - dat hij den akker gekregen heeft om te gebruiken en dus niets

ƒ

schuldig te zijn.
De miselaar is zonder zijn kennis gehaald.
R 24 fol. 110vo

09-05-1768

- Den drost, aanlegger - contra - Willem Leenders van Hugten, gedaagde.
Aanlegger wil betaling van ƒ 11-1-8 wegens rest Gemene Middelen over 1762 en
1764 (2 jaar).
- Idem - aanlegger - contra Martinus Slaats, gedaagde.
Twee jaar rente aan de heer van Asten - zijnde ƒ 11-13-4.
- Idem - aanlegger - contra - Nicolaas van der Westen, gedaagde.
Betaling van - ƒ 11-4-0 - restant Gemene Middelen over 1762 en 1764 (2 jaar).
- Idem - aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
Betaling van - ƒ 9-13-8 van gekocht gras - d.d. 1-12-1767.
- Idem - aanlegger - contra - Pieter Willem Lomans, gedaagde.
Betaling van restant - reδle verponding, 1764
ƒ 6-5-6
- personeel, 1765
ƒ 2-0-0
6
- Idem - aanlegger - contra - Jan Verrijt, gedaagde.
Betaling van restant verponding en bede, 1758
Gemene Middelen, 1760
ƒ 6-16-00

ƒ

ƒ 8-5-

3-19-12

ƒ 10-15-12

R 99 fol. 5vo 10-05-1768
- Johannes Vlemminx, te Lierop,
- Jan Hendrik Vlemminx - en
- Johannes Warenborg - tesamen met:
- Peter Vlemminx - en
- Josef Vlemminx - kinderen en erven van wijlen Jan Hendrik Vlemminx.
Zij verkopen aan Peter en Josef Vlemminx, te Lierop, 3/5e deel onverdeeld in:
- hooiland
in de Spleete
2 l.
1. Jan van de Vorst
2. de Heer Sluyter
3-4. de Aa
In een groter transport - Lierop - d.d. 11-2-1768.
Koopsom:
de
lasten.
R 122

fol. 210vo

13-05-1768

Jan Willem Lomans - weduwnaar Willemyn Aart Verheyden, op Heusden, testeert.
- Alle vorige "makingen" vervallen.
- Aan zijn twee dochters, Willemyn - en
Allegonda - g.m. Pieter Willem Koopmans, bij
hem
wonende, de helft van al zijn goederen t.w.:
- huis, land en groes, te Heusden.
Zijnde dus ╝e deel in alle onroerende goederen die hij, testateur, met zijn
vrouw heeft bezeten.
En dan nog aan zijn twee dochter de helft in alle roerende goederen, zoals
bij zijn overlijden zal worden gevonden - dit wegens de getrouwe dienst en
bijstand die zij aan hem, testateur, en zijn overleden vrouw hebben bewezen.
- Zijn verdere nalatenschap zal gaan naar zijn vier kinderen t.w. zijn twee

voornoemde dochters en Jenneke, wonende te Zeelst, alsmede Wouter Lomans, met
die mits dat de laatste dan zal moeten inbrengen hetgeen hij "vooraf" heeft
"genoten" - zijnde geweest - ƒ 150,-.
R 99 fol. 6

21-05-1768

Jan Slaats is schuldig aan de onmondige kinderen van Arnoldus van der Vee, te
Someren - ƒ 150,- α 4%.
Marge: 27-1-1801 - gelost aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven, door de kinderen
Jan Slaats.
Antoni Losecaat aangekomen bij transport - d.d. 22-11-1777.
R 24 fol. 112 13-06-1768
Den drost, aanlegger - contra - Aart Slegers, gedaagde.
Gedaagde heeft "te ver aan de baan, boven de Zijdelbaan, aan zijn velt getorft"
Hierdoor heeft de baan zijn breedte niet behouden - en moet door hem worden
hersteld.
Eveneens krijgt hij een boete van - ƒ 3,- wegens artikel 7 der keuren.
Idem - aanlegger - contra - Dirk Jan Wilbers, gedaagde.
Deze heeft op 14 mei l.l. "de riool te ver in de baan gemaakt, in de Peel boven
de Zijdelbaan. Boete - ƒ 3,- en het wederom vullen van het riool.
R 32 fol.29vo1

18-06-1768

Mattijs Aart Wilberts en Hendrik Dries van Hugten worden aangesteld tot borgemeesters St. Jan 1768 - '69.
Tot setters worden benoemd: Antoni Leenen en Peter Jelisse.
R 154

12-07-1768

1/2

Helena Dirks van Hout - weduwe Jan van der Linden, wonende aan den Ommelsche
Bosch - alsmede de kinderen Jan van der Linden, waarvan Antonie en Jan wonen
te Someren - verkopen hun oogst te velde - o.a.:
- 13 kopen, haver, rogge, boekweit
Opbrengst: ƒ 144,- op de Voortacker,
- den Campacker,
- den Horickacker,
- de Grooteacker aan de pat.
o.m. tekenden: Johannes van den Heuvel,
- Jacobus van der Linden.
R 122
fol. 219vo
28-10-1768 2/2
Helena Dirks van Hout - weduwe Jan van der Linden, te Deurne, verklaart door
de kinderen en erven van haar overleden man - wegens de nalatenschap en hetgeen zij daar ingebracht heeft te zijn voldaan.
R 99 fol. 7

04-07-1768

Het Corpus van Asten verkoopt volgens condities - d.d. 9-6-1768 - aan J. Losecaat:
- heiveld
de Bleek - agter Heusden - bij de Behelp
24╜ l.
1-2-3-4. de gemeente
Opgemeten door landmeter Suykers
Koopsom: ƒ 55-110.
- een heiveld of gemeente - het derde en laatste nevens de Dijk, op

Heusden, bij de Behelp, aan de rechterzijde
4 l. 12 r.
1. Peter Hoeben
2. de gemeente
3. den dijk
4. de weg bij de Bleek

Koopsom: ƒ
- een heiveld op Heusden, zijnde het tweede agter de Camp van Jan Lomans
6 l.
1. Peter Canters en Jan van de Leensel
2. de gemeente
3-4. de wegen
Koopsom: ƒ
- een heiveld op Heusden - in de Camp aan de Kobus Bleek
3 l.
1-3. de gemeente
4. Jan Bruystens
2. het tweede perceel van Jan Verreyt
Koopsom: ƒ
- een heiveld op Voordeldonk - aan het einde van de hoeve den Brant
4 l. 25 r.
1. den Armen
2-3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ
Zij verkopen aan Peter Hoeben:
- een heiveld of gemeente - het eerste nevens den Dijk op Heusden, bij
Behelp, aan de rechterzijde
1 l. 10 r.
1. den Dijk
2. Peter Hoeben
3. tot aan de schop van Peter Hoeben
4. een volgende koop van Peter Hoeben
Koopsom:
- een heiveld of gemeente, het tweede nevens den Dijk, op Heusden, bij
Behelp, aan de rechterzijde
3 l. 48 r.
1. Peter Hoeben
2. J. Losecaat
Koopsom:

2-17-0.

5-8-0.

5-14-0.

6-12-0.

de

ƒ 3-15-0.
de

ƒ 10-4-0.

Zij verkopen aan Willem Slaats:
- een heiveld of gemeente, het derde en laatste aan de linkerzijde van den
Dijk, op Heusden, aan de Behelp
3 l.
3. den Dijk
2-4. de gemeente
1. Piet Slaats
Koopsom: ƒ 2-2-0.
Zij verkopen aan Pieter Willem Slaats:
- een heiveld of gemeente - het tweede aan de linkerzijde van den Dijk, op
Heusden, aan de Behelp
3 l.
3. den Dijk
4. de gemeente
1. Willem Slaats
2. Marten Berkers
Koopsom: ƒ 3-15-0.

Zij verkopen aan Marten Berkers:
- een heiveld of gemeente, het eerste of laatste van achteren aan de linkerzijde van den Dijk, op Heusden, aan de Behelp, nevens den Dijk en gemeente
1 l. 40 r.
1. Pieter Willem Slaats
en voorts schietende spits uit
na de straat
Koopsom: ƒ 1-4-0.
Zij verkopen aan Jan Andries Tielen en Willem Leenders van Hugten:
- een heiveld of gemeente, zijnde het eerste of laatste van het dennebosch met
enige kleine boompjes daarop, te Heusden
4 l. 40 r.
1. het dennebos
2. het heiveld van Hendrik van Bussel en
Marten Berkers
3. de gemeente
4. Marten Berkers
Koopsom: ƒ 12-8-0.
Zij verkopen aan Hendrik van Bussel en Marten Berkers:
- een heiveld of gemeente - zijnde het tweede achter het dennebosch, op Heusden
5 l. 38 r.
1. Jan Andries Tielen en Willem Leenders
van Hugten
2-3. de gemeente
4. de kopers
Koopsom: ƒ 14,- 1
oort.
Zij verkopen aan Jan Aart Tielen:
- een heiveld of gemeente, te Heusden, tussen de Heycampen
1. een mistweg
2. de weg
3. de koper
4. spits na de straat

1 l.

Koopsom: ƒ 4-5-0.

Zij verkopen aan Mattijs van den Eynde:
- een heiveld of gemeente - het tweede tegenover den akker van Mattijs van den
Eynden, op Heusden
1 l. 20 r.
1. de mistweg
2. Goort van Bussel
3. de weg
4. Mattijs van den Eynden
Koopsom: ƒ 0-16-0.
Zij verkopen aan Goort van Bussel:
- een heiveld of gemeente - tegenover den akker van Goort van Bussel, op
Heusden
1 l.
1. Mattijs van den Eynden
2. Jan van de Leensel
3. de weg
4. den akker van Goort van Bussel
Koopsom: ƒ 0-13-0.
Zij verkopen aan Jan van de Leensel:
- een heiveld op Heusden - tegenover den akker van Jan van de Leensel
1 l. 17 r.

1.
2.
3.
4.

Goort van Bussel
de gemeente
de weg
den akker van Jan van de Leensel
Koopsom: ƒ 0-17-0.
- een heiveld op Heusden - achter de Kamp van Jan Loomans, tot het midden
2 l. 12╜ r.
1. Jan Lomans
2. Jacobus Losecaat
3. de gemeente
4. Peter Kanters
Koopsom: ƒ 6-2-8.
Zij verkopen aan Peter Canters:
- een heiveld op Heusden - achter de Kamp van Jan Lomans, tot het midden
2 l. 12╜ r.
1. Jan Lomans
2. Jacobus Losecaat
3. Jan van de Leensel
4. de weg
Koopsom: ƒ 8-0-8.
Zij verkopen aan Francis Berkers:
- een heiveld op Heusden, tussen de twee weegen, zijnde een spitse hoek
3 l.
1-2. de wegen
3. Jan Daandel Colen
4. de gemeente
Koopsom: ƒ 2-9-0.
Zij verkopen aan Jan Daandel Colen:
- een heiveld op Heusden, tussen de weegen
4 l.
1-2. de wegen
3. Francis Berkers
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 4-12-0.

Zij verkopen aan Jan Verreyt:
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het derde
perceel
3 l.
1. de drost
2. de koper
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 13-100.
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het derde
perceel
3 l.
1. de koper
2. Hendrik Eysbouts
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 20,-.
Zij verkopen aan Hendrik Eysbouts:
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het vierde
perceel
3 l.
1. Jan Verreyt

2. de koper
3. de gemeente
4. de weg

Koopsom: ƒ 17-100.
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het vijfde
perceel
3 l.
1. de koper
2. Dirk Peter Martens
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 22,-.
Zij verkopen aan Dirk Peter Martens:
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het zesde
perceel
3 l.
1. Hendrik Eysbouts
2. Willem Coolen
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 18-150.
Zij verkopen aan Willem Koolen:
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het zevende
perceel
3 l.
1. Dirk Peter Martens
2. Peter Willem Koopmans
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 16-150.
- een heiveld op Heusden, achter de Kamp aan de Kobus Bleek
4 l.
1. Jan Bruystens
2. Joannes Martens
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 15-100.
Zij verkopen aan Peter Willem Koopmans:
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het achtste
perceel
3 l.
1. Willem Koolen
2. Peter Willem Koopmans
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 14-150.
- een heiveld op Heusden, in de Kamp aan de Kobus Bleek - zijnde het negende
en laatste perceel
3 l.
1. de koper
2-3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 11,-.
Zij verkopen aan Jan Bruystens:
- een heiveld op Heusden, achter de Kamp na de Kobus Bleek
3 l.
1. Jacobus Losecaat
2. Willem Koolen
3. de gemeente
4. de weg
Koopsom: ƒ 21,-

Zij verkopen aan Johannes Martens:
- een heiveld op Heusden, achter de Kamp na de Kobus Bleek
1. Willem Koolen
2. Mattijs Goort Kuypers
3. de gemeente
4. de weg
Zij verkopen aan Mattijs Goort Kuypers:
- een heiveld op Heusden, achter de Kamp na de Kobus Bleek
1. Johannes Martens
2-3. de gemeente
4. de weg

4 l.

Koopsom: ƒ 11,-.
4 l.

Koopsom: ƒ 5,-.

Zij verkopen aan Peter Canters:
- een heiveld op Voordeldonk

3 l. 25 r.
1. de koper
2-3. de gemeente

Koopsom: ƒ 3-9-0.

Zij verkopen aan Goort Kuypers en Willemyn - weduwe Francis Zeegers:
- een heiveld op Voordeldonk, bij het Palmbroek
6 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2-3-4. de gemeente
Koopsom: ƒ 7-8-0.
Zij verkopen aan Wouter Lomans:
- een heiveld op Voordeldonk, aan het Rinkvelt
1. de koper
2-3-4. de gemeente

2 l. 10 r.
Koopsom: ƒ 2-14-0.

Zij verkopen aan Peter Verreyt en Hendrien Kels - weduwe Jacobus van de
Kruys:
- een heiveld tussen de huysen van de Steegen
1 l. 42 r.
1-2-3. de straat
4. de gemeente
Koopsom: ƒ 8-15-0.
Zij verkopen aan Johannes Francis Slaats:
- een heiveld, te Ommel, bij Willem Roefs 1 l.
1. de weg of dijk
2. de gemeente
3. Francis Jan van de Meulendijk
4. spits uitschietende op de gemeente
Koopsom: ƒ 6,-.
- een heiveld te Ommel
3 l. 25 r.
1. Francis Jansen van de Meulendijk
2-3-4. de gemeente
Koopsom: ƒ 7-15-0.
Zij verkopen aan Francis Janse van de Meulendijk:
1. de weg of dijk
2-4. Johannes Slaats
3. de gemeente

Koopsom: ƒ 8,-.

Zij verkopen aan Hendrik Halbersmit:
- een heiveld, te Ommel, bij den Dijk
1 l. 20 r.
1. den dijk of weg na het Laarbroek
2. de koper
3. de weg na Ommel
4. een ingaat of weg
Koopsom: ƒ 30-130.
Zij verkopen aan Hendrik Verhees:
- een hooiveld te Ommel

44 roeden
1. de dijk of weg na het Laarbroek
2. de gemeente, zijnde een "poterije off
voorhooft van Wilhelmus Bruynen"
3. Halbersmit
4. spits aan de gemeente
- een hoekje aan de andere zijde van den dijk, bij het hecke 5 roeden
1. de koper
2. den dijk
twee stukken - ƒ
17-10-0.
Zij verkopen aan Jan Peters van Bussel:
- daartegenover nevens de voors. weg daar de Poterij van de koper is
18 roeden
1. de koper
2. de weg
Koopsom: ƒ 32-100.
- een heiveld, aan den Dijk
1 l. 18 r.
1. Petrus Aarts, pastoor en Peter Koppens
2. een weg, door de koper te onderhouden
3. den Dijk
4. de weg
Koopsom: ƒ 12-3-0.
- een heiveld, aan den Dijk
2 l. 40 r.
1. de mistweg
2-4. de gemeente
3. den Dijk
Koopsom: ƒ 21-100.
Zij verkopen aan Peter Joost Koppens:
- een heiveld, aan den Dijk
1 l. 22 r.
1-2-3-4. Jan Peters van Bussel
0.
- een heiveld, aan den Dijk

1 l. 14 r.
1. den Dijk
2. de weg
3. een mistweg

Koopsom: ƒ 21-18-

Koopsom: ƒ 39-15-0

Zij verkopen aan Peter Joost Koppens en Peter Tiele Coolen:
- een heiveld, aan den Dijk
3 l. 22 r.
1. den Dijk
2. de gemeente
3. een weg
4. de gemeente bij Joost Verheyen
Koopsom: ƒ 143-100.
Zij verkopen aan Peter Tiele Coolen:
- een heiveld, aan den Astense Dijk

1 l. 25 r.

1.
2.
3.
4.

den Dijk
de gemeente
de gemeente bij het huis van Joost Verheyen
Nol van Geffen
Koopsom: ƒ 45,-.

Zij verkopen aan Petrus Aarts, pastoor:
- een heiveld, aan den Dijk
35 roeden
1. Peter Koppens
2. Jan Peters van Bussel
3. den Dijk
Zij verkopen aan Arnoldus van Geffen:
1 l. 21 r.
1. den Dijk
2-4. de gemeente
3. Peter Tiele Coolen
0.
Zij verkopen aan Peter Houbraken:
- een heiveld aan de Hindert
3 l.
1-2. de gemeente
3. den Dijk
4. de koper
R 99 fol. 37

Koopsom: ƒ 4-15-0.

Koopsom: ƒ 28-16-

Koopsom: ƒ 6-12-0.

04-07-1768

Pieter Joost Koppens is schuldig aan het Corpus van Asten - ƒ 100,- α 3%.
Marge: 30-5-1772 gelost.
R 99 fol. 38

08-07-1768

Het Corpus van Asten verkoopt, volgens condities - d.d. 10-6-1768 - aan Antoni
Fransen, schepen:
- een heiveld - aan de uyterste limieten bij Meyl
2 l.
1. een weg nevens de limiet-sloot
deze weg moet 16 voet breed blijven.
2. Michiel Teunis Smits
3. de gemeente
4. de weg die breed moet blijven 24 voet.
Koopsom: ƒ 110,-.
Zij verkopen aan Teunis Smits en Jan Driessen, te Meyl:
- een heiveld - aan de uyterste limieten bij Meyl
1. Antoni Fransen
2. Francis Jansen van Calis
3. de gemeente
4. de weg - 24 voeten
0

2 l.

Koopsom: ƒ 143-10-

Zij verkopen aan Francis Janse van Calis, te Meyl:
- een heiveld - aan de uyterste limieten van Meyl
2 l.
1. Teunis Smits en Jan Driessen
2. de koper
3. de gemeente
4. de weg - 24 voeten
Koopsom: ƒ 117,-.

- een heiveld - aan de uyterste limieten van Meyl
1. Jan Willem Hendriks
2. Francis Venmans
3. de gemeente
4. de weg - 24 voeten
Zij verkopen aan Jan Willem Hendriks, te Meyl:
- een heiveld - aan de uyterste limieten van Meyl
1-2. Francis Janse van Calis
3. de gemeente
4. de weg - 24 voeten
Zij verkopen aan Francis Venmans, te Meyl:
- een heiveld - aan de uyterste limieten van Meyl
1. Francis Janse van Calis
2. Hendrik Hendriks
3. de gemeente
4. de weg - 24 voeten

2 l.

Koopsom: ƒ 42,-.
2 l.

Koopsom: ƒ 42,-.
2 l.

Koopsom: ƒ 13,-.

Zij verkopen aan Hendrik Hendriks, te Deurne:
- een heiveld - aan de uyterste limieten van Meyl:
2 l. 20 r.
1. Francis Venmans
2. de limiet tussen Asten en Deurne
3. de gemeente
4. de weg - 24 voeten
Zij verkopen aan Hendrik van Reyt:
- een heiveld - in de Steegen
25 roeden
1-2-3. de gemeente
4. Dirk Hoebergen
Zij verkopen aan Antoni Roymans:
- een heyveld met een Eekelhoff - aan Ostappen
1-2-3. de koper
4. de gemeente
R 99 fol. 43vo

13-07-1768

Koopsom: ƒ 9-10-0.

3 l.
Koopsom: ƒ 61,-.

1/2

Gerrit van Riet verkoopt aan Mattijs Muyen:
- een groes- of hooibeemd - int Root
2╜ l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. kn Jan Ture Lomans
3. Joseph Sauve 4. de gemeente
R 99 fol. 48vo
24-09-1768 2/2
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt aan Arnoldus van Gerwen:
- land
aan de Wintmoolen
3 l.
1. Jan van Riet
2. de gemeente
3-4. de weg

Koopsom: ƒ 75,-.

Koopsom: ƒ 12,-.

R 155

15-07-1768

Magrieta van Hugten - weduwe Antoni Jaspers, in de Wolfsberg, verkoopt haar
oogst te velde - o.a.:
- 7 kopen
Opbrengst: ƒ 66,-.
R 155

15-07-1768

Geeff Adriaans, te Mierlo, verkoopt namens Johannes Versantvoort, gewoond
hebbende, alhier - diens "oogst te velde" - o.a.:
- 7 kopen
Opbrengst: ƒ 20,-.
Naschrift: De weduwe Steven Janse komt voor een doodkist - ƒ 2-15-0.
R 99 fol. 44

21-07-1768

- Willem Jan Flipsen, te Liessel - mede voor:
- Ida, Maria en Hendrina Hanegreeff en de weduwe Tomas van Stratum.
verkoopt aan Meuwis Smits:
- groes
2 l.
1. Hendrik Keysers
2. Goort Flipsen
3. de Aa
4. Antoni Keysers c.s.
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom:
lasten.
R 28 fol. 74

de

27-07-1768

Gezien het request van Lucia van Bussel - weduwe Jan Sauve, in leven chirurgijn.
Haar man is - ab intestato - gestorven, haar nalatende met zes minderj. kinderen - alsmede met twee huizen en enig land.
Deze goederen zijn belast met o.m. - ƒ 700,- (deze zijn bij afrekening gevonden) aan W. Bruynen, koopman.
Zij verzoekt deze - ƒ 700,- α 3%, binnen zes jaar af te lossen, te mogen laten
staan.
Het verzoek is mede gedaan door haar broeder, Dirk van Bussel, te Velthoven alsmede Arnoldus en Francis van Hoek, van vaderszijde "naaste vrienden" van de
kinderen.
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: "fiat".
R 122

fol. 212vo

30-07-1768

Staat en inventaris opgemaakt door Antoni Schepers - weduwnaar Catrina Bex t.b.v. Catarina, zijn dochter.
Hij wil hertrouwen met Meggel van Oosterhout.
Roerende goederen
- een kast
ƒ 18,- een koeketel
ƒ 12,- een handketel
ƒ 2,- een ijzeren ketel
ƒ
1,20
- twee ijzeren potten
ƒ
1,60
- een kist
ƒ 2,50
- drie tafels
ƒ 2,50
- acht stoelen
ƒ
1,25
- een strijkijzer
ƒ 2,-

-

vijf pintjes en een kan met tinnen deksel
twee lampen
achttien tinnen lepels
acht slaaplakens
twee bedden met toebehoren
twaalf "Delftse" borden
een hangijzer met vier glazen
een partij willigenhout en gemaakte blokken
het gereedschap als "blockmaker en decker"

R 99 fol. 44vo

06-08-1768

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ 10,-

1,50
1,1,35

ƒ

6,-

ƒ 1,50
ƒ 0,60
ƒ 70,ƒ 12,-

1/2

Jan Brunas verkoopt aan Francis Kerkers:
- een huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg
3 copse.
1-2-3. de straat
4. Hendrik van der Paalen
- een akker, over het huis, waar de schuur opstaat
1. de straat
2. Jan Verboogt
3. Antoni Sluyters
4. Joost Voermans
- het aangelag - gekomen van Jan Dol
3 cops.
1. Hendrik van Helmond
2. de mistweg
3. de straat
4. Hendrik Haasen
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 2-10-1758.
0.

3 copse.

Koopsom: ƒ 255-5-

R 99 fol. 46vo
03-09-1768 2/2
Jan Brunas verkoopt aan Joost Philips van Hugten:
- groes
den Bunder
1╜ l.
1. de koper
2-4. Nicolaas Voermans
3. de kleyne Aa
Koopsom: ƒ 100,-.
R 155

24-08-1768

Hendrik Coopmans verkoopt "huysraat" en verdere goederen - o.a.:
- een koperen ketel
ƒ 4,- asgrauw laken - 4 el
ƒ 5,20
Opbrengst: ƒ 15,-.
R 122

fol. 214

26-08-1768

1/3

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Antoni Losecaat, collecteur der
landsverponding, 1-1-1766 - 31-12-1766, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Gerarts van den Boomen en Johanna Leendert Raymakers - tot verhaal van
ƒ 1-02-08
- Idem van - Peter van Haandel en de kinderen Willem Verberne,
te Deurne - tot verhaal van
ƒ 2-16-04
- Idem van - Hendrik Smits, te Vlierden - tot verhaal van
ƒ 0-16-00
- Idem van - Willem Mattijs Peters, te Deurne
- weduwe Antoni Canters, te Liessel - tot verhaal
van
ƒ 1-16-00
- Idem van - weduwe Dirk Peels, te Vlierden - ter somme van ƒ 0-10-00

- Idem van - Mattijs Verdeuseldonk en Antoni Verouden, te
Vlierden - ter somme van
ƒ 2-08-08
- Idem van - Jan Manders, te Vlierden - ter somme van
ƒ 1-06-04
- Idem van - Corst Janse de Smit, te Milheese - gebruiker
zo men meent Hendrik van Hugten, alhier -ter
somme van
12-00
- Idem van - Philips Tomas Verleysdonk c.s. - de helft - en
Dirk Jan Peters - de andere helft - ter somme
van
ƒ 1-08-00

ƒ

0-

R 122
fol. 218
17-10-1768 2/3
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Antoni Losecaat, collecteur der landsverponding, 1766, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus Tijsse van Hooff - tot verhaal van:
ƒ 1014-04
- Idem van - Jan Willem Slaats - ter somme van
ƒ 19-19-04
Deze zal over veertien dagen betalen.
- Idem van - Marcelis Jacobs van Neerven - ter somme van
ƒ 5-06-00
Deze zal over veertien dagen betalen.
- Idem van - Antoni Jan Lomans
ƒ 7-17-04
- Idem van - Jan Jacobs Verberne
ƒ 17-10-08
- Idem van - Jan Jooste van Hugten
ƒ 10-05-00
- Idem van - Nicolaas van der Westen
ƒ 6-16-00
- Idem van - Pieter Willem Lomans
ƒ 13-17-06
- Idem van - Elisabet en Josyna, onm. kinderen van Dielis
Hendriks
ƒ
214-00
R 152
07-10-1768 3/3
Antoni Losecaat, collecteur der verpondingen, 1766, verkoopt bij executie t.l.v.:
- Jan Gerrits van den Boomen - en
- Johanna Leendert Raymakers
tot verhaal van - ƒ 1-2-8 wegens verschuldigde verpondingen over 1766 met de
kosten vandien:
- hooiland
aan de Buunders, te Ostappen
3 l.
1. den Eyndhovense Bunder
2. de Aa
- groes
12 r.
1-3. de Aa
Verponding: ƒ 1-2-8/jr.
- hooiland
2 l.
1. Gevert van Deurne
3. de Aa
4. de gemeente
Zoals het van wijlen Hendrik Smits, te Lierop, is geweest.
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
De verkoping is opgehouden omdat er geen kopers waren.
R 122

fol. 215vo

01-09-1768

Wilhelmus Bruynen - en Alegonda van de Cruys, zijn vrouw, geven te kennen dat
hun zoon, Johannes Baptista Bruynen, theologant, te Leuven, voornemens is de
geestelijke staat te aanvaarden als werelds priester.
En vermits hij daartoe bij gebrek aan "titel Ecclesiastiecq" - verzocht wordt
een titel "Patrimonieel" houdende jaarlijks een som van - ƒ 150,- om daarvan in
tijd van nood onderhouden te worden.
Zij zullen, indien nodig, dit bedrag jaarlijks bezorgen.

R 99 fol. 47vo

08-09-1768

Martinus Willem Slaats is schuldig aan Simon van der Laak, te Mierlo:
- ƒ 150,- α 4%.
Marge: ƒ 27-6-1796 - gelost.
R 99 fol. 49

26-09-1768

- Jan Mennen of Metten, met zijn broeder:
- Huybert Antoni Mennen.
Kinderen van Antoni Metten - alias Mennen,
- Jenneke Claassen, j.d., te Nederweert, dr. van Hendrien Janse Roeters g.g.m. Antoni Mennen - die in dit huwelijk heeft aangekocht - en huis enz.
en dus op voorn. kinderen verstorven.
Jan en Jenneke verkopen nu aan Huybert hun 2/3e deel onverdeeld in dit:
- huis, stal en hof - in het Dorp
1 l.
1. Jan Slaats
2. Evert van Geffen
3. de straat
4. Willem van den Eerenbeemt en Evert van
Geffen
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Belast met: ƒ 50,- die Marten van Bussel t.l.v. het huis heeft staan - transport - d.d. 28-3-1764.
Marge: deze zijn gelost.
Koopsom: ƒ 135,-.
Waarvan - ƒ 70,- α 3% aan Jenneke Claassen.
Marge: 24-9-1776 - deze zijn gelost.
R 122

fol. 216

26-09-1768

- Francis Jansen, te Venroy - en
- Johannes Jansen, alhier, lieden van eer en competente ouderdom.
De eerste gearresteerd en de tweede geciteert om te getuigen.
Zij verklaren ter instantie van Mr. Gijsbert de Jong, drost, te Beek en Donk.
De eerste comparant - dat, op 10 sept. l.l., tegen de avond, aan zijn huis is
gekomen, een persoon, Adriaan Jansen, zoals hij zich noemde en wonende te Geldrop en zes α zeven jaar te Gemert te hebben gewoond en geboortig te zijn van
Bommel.
Zijnde niet lang van postuur, redelijk gezet en "rond van wezen" en een enigszins vreemde spraak.
Hebbende een donkere bruine miselaren rok aan en bij zich hebbende een roodachtig-bruin merriepaard.
Hij heeft het paard op stal gezet en die nacht bij hem, comparant, geslapen.
's Morgens heeft die persoon aan hem, comparant, gevraagd of hij het paard wilde kopen. Waarop de comparant antwoordde: "Neen, maar ik heb wel een oud paard
op stal staan, wilt gij daartegen ruylen, maar dat is dempig".
Waarop die persoon zei: "Ja, dat wil ik wel doen", gaande samen naar de stal
waar beide paarden werden gemonsterd, waarop de persoon voor zijn paard zes
ducaten bij vroeg.
Uiteindelijk werd een accoord gemaakt op zeven gulden en vrij gelag.
Het is betaald geworden met twee Zeeuwse rijksdaalders en de rest klein geld.
Daarna is deze vertrokken met de zwarte dikke ruin, oud van jaren.
Later heeft hij, comparant, vernomen dat dat paard te Santbeek is geruild tegen een ander paard en dat laatste paard zou weer verkocht zijn te Vierlingsbeek.
Comparant verklaarde nog wel te hebben horen zeggen dat de voornoemde persoon
in het land van Kuyk langs de deuren placht te lopen met "een star" alsdan aan-

hebbende een wit hemd.
De tweede comparant - heeft voornoemde Adriaan Jansen of Cristiaan Jansen gezien in de herberg van Luycas Smits, te Deurne, hij had bij zich - een zwart
ruin paard, oud zes α zeven jaar, hetwelk hij ca. twee jaar geleden gekocht
zou hebben op de Markt te Aarle, aan de deur van het huis van Jan Nooten.
Dat die persoon dat paard, zijnde op weg van Deurne naar Venroy, tussen Deurne
en de Hut, aan hem verkocht heeft (na in prijs gedaald te zijn van - ƒ 50,naar acht ducaten, vrij gelag en comptoir.
Zij zijn samen naar Venroy gegaan waar de broer van hem, comparant, heeft betaald - acht ducaten of - ƒ 42,-.
De persoon heeft de nacht en ook de volgende dag doorgebracht in het huis van
de eerste comparant.
Hij verklaarde verder bij Luycas Smits gehoord te hebben - dat die persoon het
voors. paard had verkocht aan Antoni van Bommel.
Enz. enz.
De eerste comparant verklaart nog dat op de 14e van deze maand het door hem
gekochte paard is teruggehaald door Goort Tonis van Santvoort, te Erp, bij wie
het gestolen was.
R 30 fol. 145 28-09-1768

1/3

Arnoldus van Gerwen is op 16 sept. l.l. in het veld, den Hoogendries, gelegen in
het Root, zijnde van de weduwe Verhoysen, geweest.
Het veld ligt niet ver van de weg Asten - Someren.
Hij heeft gezien dat er een kar van Someren kwam, met als voerman, Goort, zijn
ouders wonen in 't Eynd van Someren.
Deze voerman zei tegen Arnoldus: "Ik had een zak voor Jan Biemans, verstaande
daaronder Jan Verberne, bakker, alhier, op de kar, maar ik zag de schutter en
wilde die doen niet langer op de kar hebben".
Voornoemde Jan Verberne heeft toen de zak met meel op zijn hoofd genomen.
Kort daarna zag de comparant dat Jan Sabel, bedeljager, Jan Verberne volgde.
Op het roepen van de jongens, die in de velden waren: "Zij vegten" is de comparant gaan kijken en zag dat Jan Verberne op Jan Sabel lag en hem met de hand
op het hoofd sloeg.
Hij heeft verder nog een hem onbekende voerman gezien en een zoontje van Antoni
Lomans m.n. Francis.
E.e.a. onder eede bevestigd.
R 30 fol. 146 05-10-1768
2/3
Jan Sabel, naghtroeper, is, in de nacht van 27 op 28 sept. l.l., rondgegaan
om te klepperen en te roepen" "Twaalf uuren".
Hij heeft zijn gewone weg genomen.
Komende aan de Waterpoel, in het Dorp, tegenover Mattijs van Bussel, zag hij
vier manspersonen staan, waarvan er maar ΘΘn aan hem bekend was n.l. Jan Aarts,
soldaat, de ander onbekend, maar daaronder was er een van lang postuur met een
rok aan met zwarte opslagen.
In het voorbij gaan is door ΘΘn van hen met stenen geworpen en hij hoorde zeggen: "Daar komt weer meel van Someren en de kar komt daar al aan".
Comparant is verder op weg gegaan naar zijn huis.
Om ΘΘn uur, toen de comparant weer rondgegaan is en gekomen in de straat waar
de schoolmeester woont, om terug te gaan naar het Marktvelt, zag hij in het
aangelag van Antoni Verreyt, twee manspersonen, waarvan ΘΘn in hemdsmouwen welke, of ΘΘn van hen, tot driemaal met een hout gooiden waarvan een stuk hem aan
zijn hoofd raakte.
De personen zijn weg gelopen in de richting van het huis van Antoni Lomans.
De comparant is verder gegaan in het roepen, gekomen zijnde in de straat achter
den hof van Lelie, kwam er een manspersoon uit de schuur van Francis Loverbosch

(staande aan de hoek van de straat) zeer "schielijk en overwagt uytspringen met
een stok" brengende hem daarmede een slag aan zijn hoofd.
Comparant heeft daarop, met een bij zich hebbende lange stok, naar voorn. geslagen. Deze is weggelopen, de straat in naar het huis waar Johannes Jansen
woont.
Voorn. persoon was onherkenbaar omdat hij een bonte doek om zijn hoofd had gebonden, hij had eeen blauwe rok aan en was middelmatig van lengte.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.
R 74 fol. 147vo
05-10-1768 3/3
Jennemaria Aarts - g.m. Francis van Hout - is, op 16 sept. l.l., geweest met
haar beesten in het veld, den Hoogendries (van Mattijs van Bussel) niet ver van
de Somerse weg.
Zij zat achter een bosje aardappelen schoon te maken.
Zij heeft over de weg diverse karren voorbij zien rijden en ook gezien dat over
deze weg aankwamen Jan Sabel en Jan Verberne, alias Biemans, die een zak op
zijn hoofd droeg, welke, zo leek het Jan Sabel wilde afnemen.
Zij heeft ook gezien dat Jan Sabel op de grond lag en Jan Verberne horen zeggen: "Waarom neemt gij mijn pak af", zonder Jan Sabel te hebben horen spreken.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.
R 24 fol. 114vo

17-10-1768

- Den drost, aanlegger - contra - Jan van Kessel, gedaagde.
Gedaagde is schuldig gebleven - ƒ 11-7-8 wegens aankoop van een koe op de
koopdag van de weduwe Jan Vreynse - gekocht door Joost van de Kruys, te Mierlo en waarvoor hij borg was gebleven - d.d. 13-9-1766.
- Idem - aanlegger - contra - Francis Walraven, gedaagde.
Francis Walraven is schuldig gebleven ƒ 10-4-14 wegens gekochte goederen op
de koopdag van de weduwe Jan Vreynse - d.d. 13-09-1766
ƒ 2-11-6 - en
op de koopdag van Willem Joosten
- d.d. 10-12-1766
ƒ 7-13-8
- Idem - aanlegger - contra - Peter Joost van Hugten, gedaagde.
Gedaagde is schuldig: wegens gekocht gras in 1767
ƒ 3-19-08
- rest Gemene Middelen, 1763
ƒ 1-00-04
- reδle verponding, 1764
ƒ 4-18-00
17-12
R 24 fol. 115vo

ƒ

9-

17-10-1768

Weduwe Francis Slaats, aanlegger - contra - Jan van Kessel, gedaagde.
De dochter van aanlegster heeft bij Jan van Kessel gewerkt en daarvan nog
huur tegoed.
R 24 fol. 115vo

31-10-1768

Den drost, aanlegger.
- contra
Diverse personen - betreffende brandschouw.
- Martinus van Hooff
- gaten in de schoorsteen.
- Hendrik Verreyt
- geen dichte lantaarn.
- Reynder Aarts, Francis Coolen
en Willem Daandel Coolen
- dat de schoorstenen, die van hout en niet
dicht zijn, veranderd moeten worden
en in
goede staat gebracht.
Allen worden beboet met - ƒ 1-5-0.

Bij Willem Coolen was ook de putkist niet in orde.
Aan Reynder Aarts is meermalen bevolen om alles in orde te maken.
Opmerking: Na de gestelde termijn om de reparaties uit te voeren - was dit nog
niet gedaan.
R 24 fol. 116 31-10-1768
Den drost, aanlegger - contra - Gerrit van Hugten, gedaagde.
Gedaagde moet nog - ƒ 9-10-6 wegens Gemene Middelen, 1765 - '66, voldoen.
R 99 fol. 50vo

03-11-1768

Francis Kerkers verkoopt aan Jan Daniel Coolen:
- een kamer aan het huis van Antoni Jaspers, met den hof daarbij
1
cops.
1-3. de gemeente
2. weduwe Antoni Jaspers
4. Hendrik Peter Driessen
Koopsom: ƒ 125,-.
R 99 fol. 51

05-11-1768

1/2

Goort Franse van Bussel, op Voordeldonk, verkoopt aan Goort Kuypers, op Voordeldonk:
- de helft van
het Peer Lindersvelt de helft is 2 l.
1. Marten Eysbouts
2. Mattijs Bollen
3. de verkoper en de andere helft
4. de gemeente
Koopsom: ƒ 50-128.
R 99 fol. 52 09-12-1768
2/2
Huybert Goort van Bussel vernadert van Goort Franse van Bussel, zijn vader, de
koop gedaan door Goort Kuypers, op 5-11-1768, t.w.:
- de helft van
het Peer Lindersvelt de helft is 2 l.
1. Marten Eysbouts
2. Mattijs Bollen
3. Huybert Goort van Bussel en de andere helft
4. de gemeente
Koopsom: ƒ 50-128.
R 99 fol. 51vo

07-11-1768

- Antoni Lintermans - g.m. Elisabet Dielisse, op Voordeldonk,
- Wilbert Peters - g.m. Josyna Dielisse, te Milheeze.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- een groes- of hooiveld
6 l.
1. Francis van de Vorst
2. Evert van Geffen
3. de Aa
4. de Heer Albers
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 2-7-1746.
0.

Koopsom: ƒ 151-5-

R 24 fol. 116vo

28-11-1768

Antoni Losecaat, collecteur 1765 en '66, aanlegger.
- contra
Martinus van Hooff, gedaagde.
Gedaagde is schuldig gebleven: rest Gemene Middelen, 1765
ƒ 1-2-0
- idem
, 1766
ƒ 6-0-8
- personele lasten
, 1767
ƒ 2-0-0
ƒ 9-28
R 122

fol. 220vo

17-12-1768

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Joseph Sauve en Jan Timmermans,
borgemeesters St. Jan 1766 - '67, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus Tijssen van Hooff - tot verhaal van
16-00
- Idem van - Jan Willem Slaats - ter somme van
ƒ 10-08-04
- Idem van - Corst Janse Smits, te Milheese - ter somme van ƒ 0-12-00
- Idem van - Goort Jan Aarts
ƒ 5-03-02

ƒ

10-

R 99 fol. 53

06-01-1769

1/2

Peter Jan Smits, aan de Diesdonk, verkoopt aan Hendrik Janse van Hugten:
- een hooiveld in de Beemden agter den Diesdonk
4 l.
1. Jan Peter Smits
2. Hendrik van Helmond
3. Lambert verheyden
4. personen te Deurne
Koopsom: ƒ 8,-.
R 99 fol. 53vo
06-01-1769 2/2
Hendrik Jansen van Hugten, aan den Diesdonk, verkoopt aan Peter Jan Smits:
- groes
het Weyvelt
2 l.
1. Goort Peters van Bussel
2. het straatje
Koopsom: ƒ 8,-.
R 122

fol. 222vo

06-01-1769

Gerrit Verberne en Willem Hoefnagels, als voogden over Willem Loomans, verhuren aan Marten Aart Driessen.
- huis, schuur, stal - met de bijbehorende landerijen - in het Dorp.
Zoals ze thans in gebruik zijn bij Huybert van der Laak.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 25,-/jr. en 24 vat rogge/jr. + de lasten.
Borg: Aart Driessen de Zeeger.
R 123

fol. 2

06-01-1769

Pieternella van de Cruys - weduwe Jan Verhoysen - geas. met Johannes Smits g.m. haar dochters dochter, moolenaar, te Vlierden.
Zij geeft te kennen dat Henricus Lomans, (zijnde een dochters zoon van de weduwe Verhoysen en een broeder van voorn. Johannes Smits vrouw) theologant te
Leuven, zich wil begeven in de geestelijke staat als werelds priester en vermits daartoe bij gebrek van "titel Ecclesiatiecq" nodig is een "titel Patrimonieel" ter somme van - ƒ 150,-/jr. om in geval van nood onderhouden te kunnen
worden.
De weduwe Jan Verhoysen en Johannes Smits beloven, indien nodig, deze
- ƒ 150,-/jr. te voldoen.
R 123

fol. 2vo

12-01-1769

1/2

Staat en inventaris opgemaakt door Willem Dirk Haasen - weduwnaar Maria Joosten
van Hugten - t.b.v. Hendrien en Maria, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Dielis van de Leensel.
Onroerende goederen
Zij hebben geen vaste goederen bezeten, omdat de vader van zijn vrouw, Joost
Leenders van Hugten enige jaren geleden is overleden, nalatende zijn vrouw met
Leendert, Peter en voorn. Maria, zijn kinderen - en
- een huis, land en groes - Voordeldonk
25 l.
ten quohiere - fol. 138 - en welke goederen bij hem, Willem Dirk Haasen, in bewoning en gebruik zijn en in bezit van zijn overledene vrouwe moeder, Jenneke
Roymans - weduwe Joost Leenders van Hugten. Die deze met haar kinderen en
voors. kindskinderen zijn aangestorven.
Roerende goederen
- diverse teilen, potten, tonnen, emmers,
- diverse ketels, potten, pannen, zowel koper als ijzer,

- vuurgerei,
- zeven stoelen, drie kisten, een tafel, een kastje,
- een veren bed met toebehoren, een linnen bed met toebehoren, acht slaaplakens,
- klein landbouwgereedschap,
- een geslacht varken, ingezouten, zonder hammen,
- een trek-os, een vierjarige os, een kalf,
- een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg,
- 18 vijm rogge, 20 vat boekweit, 20 vat "even",
- 1500 pond hooi.
Schulden
- ter zake van het overnemen van de roerende goederen en
huur aan zijn schoonmoeder te betalen
ƒ 100-00-00
- diverse dorps- en landslasten
ƒ 42-17-14
R 123
fol. 5
12-01-1769 2/2
- Willem Dirk Haasen - weduwnaar Maria Joosten van Hugten - bruidegom - geass.
met zijn vader, Dirk Haasen en met Leendert en Peter Joost van Hugten, broeders van zijn overleden vrouw - en
- Jenneke Dielis van de Leensel, j.d. - bruid - geass. met Hendrik Dielis van
de Leensel, haar broeder.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten en zullen verkrijgen.
- De kind(eren) uit dit huwelijk zullen ΘΘn zijn met de v≤≤r-kinderen.
- Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden - dan zal de langstlevende van hen beiden de goederen "in togte" blijven bezitten en na over
lijden van deze langstlevende zullen de goederen gaan naar de naaste vrienden
vanwaar deze gekomen zijn. De langstlevende zal echter gehouden zijn de v≤≤rkinderen op te voeden als eigen kinderen.
R 123

fol. 7

12-01-1769

1/2

Staat en inventaris opgemaakt door Jan Daandel Coolen - weduwnaar Anneke Jan
Wilbers - t.b.v. Dirk, zijn kind.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Verreyt.
Onroerende goederen
De inventarisant heeft bij koop bekomen:
- een akker
in den Heycamp
1 l. 1 cops.
Transport - d.d. 1-5-1765.
- een akker
in den Heycamp
1 l.
Transport - d.d. 3-5-1765.
- een huisplaats, hof en aangelag
╜ l.
- een aangelag
╜ l.
met verscheidene percelen land en groes samen 35 l.
Transport - d.d. 14-10-1765.
- In dit transport is ook besproken dat hij zijn ouders, Daandel Coolen - en
zijn vrouw, voor 2/3e deel moet onderhouden en zijn broer, Willem, voor 1/3e
deel.
- Jan Daandel Coolen heeft op de voors. goederen van zijn ouders, op de plaats
van het afgebrande huis een nieuw huis, schuur en stal gebouwd - waarin hij
woont.
- In zijn weduwlijke staat heeft hij nog aangekocht:
- een camer en hof - in de Wolfsberg
1 cops.
Transport - d.d. 3-11-1768.
Roerende goederen
- vijf koeien, twee trekossen, zeven "lege" beesten, een veulen, ca. ΘΘn jaar,
- twee hoge karren, twee slagkarren, een ploeg, een eg,

- divers klein landbouwgereedschap,
- twee beddekoetsen, een veren bed met toebehoren, twee linnen bedden en toebehoren,
- drie stoelen, twee kisten, een "brootschaapke",
- diverse ketels, potten, pannen, tobben, tonnen, kuipen,
- vuurgerei,
- 30 vijm rogge, 10.000 pond hooi, en "toemet", 25 vat boekweit, 12 vat gerst,
- 30.000 turven, 10 karren zwarte turf, in de Peel.
Schulden
- Diverse dorps- en landslasten
ƒ 60-07-02
- Opgenomen t.b.v. de herbouw van de afgebrande goederen
en de aankoop van de "camer"
ƒ 625-00-00
R 123
fol. 10
12-01-1769 2/2
- Jan Daandel Coolen - weduwnaar Anneke Jan Wilbers - bruidegom - geass. met
Wilbert Jan Wilbers en Pieter Willem Slaats, naaste vrienden van het onm.
kind - en

- Jenneke Verreyt, j.d. - bruid - wonende op Heusden - geass. met Jan Verreyt.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Beiden brengen alle goederen in die zij bezitten.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden - zullen deze egaal worden
behandeld als het v≤≤r-kind.
De langstlevende van hen beide zal voor de opvoeding zorg dragen.
Het v≤≤r-kind zal wel v≤≤r-uit - ƒ 75,- ontvangen.
- Als uit dit huwelijk geen kind(eren) worden geboren - dan zal de langstlevende de nalatenschap "in togte" blijven bezitten, mits te zorgen voor het v≤≤rkind.
R 99 fol. 54

14-01-1769

- Gerrit Hoefnagels - g.m. Elisabet Bosmans,
- Leendert Bosmans, te Hamont,
- Anna Maria Bosmans - g.m. Jan Gerrits van de Moosdijk, te Vlierden,
- Leendert Bosmans, te Rotterdam.
Zij verkopen aan hun broeder, Dirk Bosmans, 4/5e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag
1 l.
1. weduwe Bendert van Hooff
2. Francis Berkers
de Langenacker
1 l.
1. Andries Verheyen
2. Philips van Hout
- groes
de Vork
╜ l.
1. Philip van Hout
2. Andries Verheyen
- groes
de Waterdel
1╜ l.
1. Philip van Hout
2. Hendrik Jacob Martens
- land
den Dries
1 l.
1. Philip van Hout
2. Andries Verheyen
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente.
- ƒ 0-04-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 29,-.
R 24 fol. 117vo
16-01-1769
- Den drost, aanlegger - contra - Martinus van Hooff, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 9,-, zijnde 3 jaar rente van - ƒ 75,-.
Obligatie - d.d. 1-2-1766.
- Idem - aanlegger - contra - Antoni van Diest, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 6-8-4 wegens gekocht hout.
- Idem - aanlegger - contra - Jan Verouden, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 5-14-8 als restant van koopgelden van de gekochte
oogst van Paulus Witteboer - door Peter Loverbosch verkocht en door Mattijs
Verduyseldonk, te Vlierden, gekocht - waarvoor gedaagde borg is gebleven.
Verkoping - d.d. 24-7-1767.

R 123

fol. 11vo

02-02-1769

- Jan van der Linden, zoon uit het eerste huwelijk van wijlen Jan van der Linden,
- Francis de Greeff - g.m. Anneke van der Linden, zijnde een zoons dochter van
wijlen Jan van der Linden - uit het eerste huwelijk, wonende te Nunen,
- Antoni, zoon wijlen Jan van der Linden, te Gemert,
- Jan, zoon van de voorn. Jan van der Linden, te Someren,
- Jan Peters Hobergen - namens Jacobus van der Linden, te Gemert.
Zijnde Antoni, Jan en Jacobus kinderen van de tweede vrouw van Jan van der Linden.
En zijnde de derde vrouw, zonder kinderen, nagelaten - die de nalatenschap
heeft gelaten t.b.v. de voorn. comparanten.
Zij verklaren "door het hertrouwen van haar vader tot drie reyse, sterve van
een kint vant eerste huwelijk, niet te regt te weeten hoeveel eenider in de nalatenschap sou competeren".
Om onnodige kosten en disputen te voorkomen accorderen zij:
- De twee eerste comparanten zullen behouden - de helft van de gehele nalatenschap - en dus voor de vaste goederen voor de helft te boek worden gesteld.
Ook de helft van de opbrengst der verkochte roerende goederen zullen zij, na
aftrek van de schulden ontvangen.
- De andere helft van de roerende en onroerende blijft aan de drie kinderen uit
het tweede huwelijk.
R 164

fol. 83vo

13-02-1769

Taxatie van de onroerende goederen van Jan Walraven - overleden 26-1-1769.
Elisabet Hoefnagels - is weduwe en erfgenaam van de overledene.
De helft in:
Waarde
- huis, hof en aangelag
6 l.
ƒ
120,1. Willem van Dijk
2-4. Jan Aart Driessen
3. de straat
- land
de Herkerlerskamp
1 l.
ƒ
10,1. Peter Verreyt
2. de weg
3. weduwe Goort Buckums
4. Peter van Bussel
- land
de Pas
1 l. 3 cops.
15,1. kn Peter Fransen
2-4. Aart Driessen c.s.
3. Francis van de Vorst
145,20e penning is ƒ 7-5-0.
R 99 fol. 55

14-02-1769

Francis Janse Meulendijks verkoopt aan Hendrik Verhees:
Nieuwe Erve - te Ommel
4 l.
1. den Dijk
2-4. Johannes Slaats
3. de gemeente
Aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.
Koopsom: ƒ 18-10-0.

ƒ

ƒ

R 123

fol. 12vo

01-03-1769

Pieternella van Dijk - weduwe Jan Tijsse van Dijk - geass. met Pieter Tiele
Coolen, haar schoonzoon, heeft van de regenten, alhier, ontvangen - ƒ 100,t.l.v. het Corpus van Asten - schepenen - d.d. 9-2-1728 - t.b.v. Marten van
Dijk - comtoir der Beden - nr. 59.
Haar is deze obligatie aangekomen bij versterf.
R 99 fol. 55vo

02-03-1769

Martinus Heycoop, subs. secretaris, te Vlierden, verkoopt aan Johannes van den
Eynden, te Vlierden:
- een hooiland - agter Ostappen, aan de Aa.
"Rijdende" tegen een andere hooibeemd van Nol van Hugten.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 99 fol. 56

03-03-1769

Willem Slaats, te Heusden, verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- een heiveld - het laatste en derde aan de linkerzijde van den Dijk op
Heusden, achter de Behelp 3 l.
3. den Dijk
1-4. de gemeente
2. Peter Slaats
Aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.
Koopsom: ƒ 7-6-0.
R 99 fol. 56vo

08-03-1769

Arnoldus Verhees is schuldig aan Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden:
- ƒ 100,- α 3%.
Marge: 7-3-1791 - gelost aan Engel Vervoordeldonk.
R 123

fol. 13vo

13-03-1769

- Pieternella van de Cruys - weduwe Jan Verhoysen - en
- Leonardus Lenaarts, namens zijn vader, te Helmond - mitsgaders:
- Francis Aarts, te Liessel.
Zij zijn door de regenten van Asten voldaan van - ƒ 1350,- t.l.v. het Corpus
van Asten - obligatie - d.d. 6-2-1711 - schepenen Asten - t.b.v. de weduwe Jan
van de Loverbosch - (ƒ 1500,-) - ten comptoire der Bede - nr. 40.
De comparanten is zij aangekomen bij koop en transport, alhier, gepasseert en
ook bij versterf en deling
De originele brief is vermist of in het ongerede geraakt.
R 74 fol. 151 15-03-1769
Jan Aarts, soldaat onder het tweede bataillon van de Lieutenant Generaal de
Villegas, in de compagnie van Capiteyn der Roques - alhier lange tijd met verlof geweest.
Hij is, tussen 27 en 28 sept. 1768, rond 12 uur, geweest op straat, omtrent het
Martveld, wanneer de nachtroeper, Jan Sabel, rondging.
Hij heeft daar ook gezien: Willem Willemke van den Eerenbeemt, alsmede een persoon die schutter is geweest te Bakel en ook in dienst geweest zijnde, genaamd,
zoals hij nu weet, Bastiaan Biesebos van Roosevelt, uit Bakel.
Door ΘΘn van de twee personen is geroepen: "Daar komt het meel van Someren".
Enige tijd later, staande bij het huis van Nol Smits, heeft hij gezien dat Bas-

tiaan Biebos van Roosevelt uit de schuur van Francis van de Loverbosch is gekomen met een stok en daarmee naar Jan Sabel heeft geslagen.
Later heeft Bastiaan hem dit ook nog verteld.
E.e.a wordt onder eede bevestigd.
R 99 fol. 57vo

20-03-1769

- Jan Aarts, soldaat onder het tweede bataillon van de Luitenant Generaal de
Villegas,
- Peter Aarts,
- Helena Aarts - en
- Andries Aarts, zijnde broers en zuster.
Zij verkopen aan Jan Canters:
- een huiske, int Bergsland, aant Dorp
1 copse.
Door hun ouders getimmerd op een huisplaats die voor de lasten was blijven
liggen en met ΘΘn akker door de oude regenten voor de lasten aan die ouders
gelaten en alzo vele jaren "als eygen goet" bezeten.
1. Goort Lomans
2. Hendrik Blommers
- land
4 l.
1. Peter Jelisse
2. Mevr. Cotshausen
Verponding: ƒ 2-19-6.
Koopsom: ƒ 40,-.
Marge: Jan Aarts, Peter Aarts, Antoni Meulenberg - g.m. Helena Aarts en
Andries Aarts zijn betaald - ƒ 40,- - d.d. 19-3-1770.
R 99 fol. 58vo

22-03-1769

1/2

Hendrik Dielisse van de Leensel verkoopt, namens zijn vader, aan Goort Kuypers:
- groes
het Rinkvelt
1╜ l.
1. Wouter Lomans
2. Marten Eysbouts
3. Joost Kerkers
Het perceel is "geweegd" over de grond van Wouter Lomans.
Koopsom: ƒ 20,-.
R 99 fol. 59 22-03-1769
2/2
Jan Hendrik Slaats verkoopt, namens zijn moeder, aan Goort Kuypers:
- groes
het Rinkvelt
1 l.
1. Wouter Lomans
2. Marten Eysbouts
3. Joost Kerkers
Het perceel is "geweegd" over de grond van Wouter Lomans.
Koopsom: ƒ 20,-.
R 123

fol. 14vo

25-03-1769

Jacobus Losecaat stelt zich borg - voor de voldoening van de 40e en 80e penning
die op autorisatie van W. C. Heemskerk, als ontvanger van de 20e, 40e en 80e
penning over de Stad en Meyerije van 's Bosch, door Antoni Losecaat, als
"geswoore clerqu" ter secretarie van Eyndhoven, Woensel, Gestel, Strijp en
Stratum i.p.v. de secretaris is waarnemende, zal ontvangen over deze plaatsen
"en sulx bij het passeere van de obligatien, transporten en van andere actens
het middel van voors. 40e off 80e penning verschult of betaalt werdende".

R 123

fol. 15

03-04-1769

- Antoni Jacob Kuypers - en
- Jan Paulus Geven - mede voor zijn moeder. Maria Peter Baltus - weduwe Paulus
Geven - en Peter, Martinus, Mattijs en Helene, zijn broers en zuster.
Zij bezitten samen een nog onverdeeld:
- huis en drie percelen land en groes - in het Dorp.
Zijnde allodiale goederen, m.u.v. een akkertje hetwelk leenroerig is aan het
huis van Asten en dat op het leenregister "verheeve" staat t.n.v. Jan Paulus
Geven, bij het overlijden van zijn vader.
"Edog, welke perceeltjes, schoon leengoet, ten behoeve en voordeel van sijne
ouders boedel is gebleeven alsoo ook ten quohiere alsoo te boek staat".
Zij delen deze goederen.
1e lot: Antoni Jacob Kuypers - g.m. Engel Peter Baltus
- het achterste deel van het huis, zijnde de keuken, achterkamer en stal in het Dorp.
Zijn begin nemende aan de brandmuur bij de voorste kamer - enz. enz.
╜ l.
1. weduwe Luycas van der Loo
2. de straat
- de helft van
den Meulenacker
de helft is 2╜ l.
1. het volgende lot
2. Antoni van Bree
3-4. de weg
- land
het Leenackerke
3 cops.
1-4. Goort Lomans
2. Ambrosius Bakens
3. Francis van Hout
- groes
het Leenveltje
3 cops.
1. Francis van Hout
2. Goort Jan Lomans
3. Joseph Sauve
4. Goort Lomans
Deze laatste twee percelen zijn leenroerig aan het Huis van Asten.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Verponding: ƒ 1-17-0/jr.
Bede - ƒ 0-16-0/jr.
2e lot: Maria Peter Baltus en haar kinderen
- een kamer aan het voors. huis - in het Dorp "sijnde groot seven gespan"
"dog scheydende onder met den brantmuur" enz. enz.
╜ l.
1. het vorig lot
2. kn Jan Peter Smits
- de helft van
de Meulenacker
de helft is 2╜ l.
1. het 1e lot
2. de gemeente
3-4. de weg
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 1-08-0/jr.
Bede - ƒ 0-13-2/jr.

R 99 fol. 63

22-04-1769

Mevrouw Eva Maria van Kraus - weduwe Florens Pieter van Cotshausen verkoopt aan
Lambert Verheyen:
- een huisplaats en aangelag - te Ostappen
1 l.
1. weduwe Laurens Roymans
2. dezelfde weduwe en Aart Slegers
3. de gemeente
4. de koper
- groes
╜ l.
1. weduwe Laurens Roymans
2. de koper
3-4. de gemeente
Verponding: ƒ 0-13-8/jr.
Koopsom: ƒ 175,-.
R 99 fol. 64

03-05-1769

Jan Verrijt en Peter Joosten van Bussel, te Heusden, verkopen aan Antoni Fransen, ieder voor de helft:
- groes
int Root
1╜ l.
1. de koper
2. den Dijk
3. Francis Verberne
4. Antoni Sluyters
Koopsom: ƒ 50,-.
R 154

03-05-1769

Lambert Verheyden, te Astappen, verkoopt een partij "eykeboomen staande op
zijn erve te Ostappen".
- 29 kopen
82 bomen
Opbrengst: ƒ 100,-.
R 99 fol. 65

16-05-1769

1/2

- Jan Timmermans,
- Jan van Zeelant - g.m. Maria Timmermans, te Geldrop,
- Gerrit Brunas - g.m. Helena Timmermans,
- Elisabeth Timmermans, j.d.
- Antoni Timmermans,
- Andries Timmermans,
- Helena Timmermans,
- Peternella Timmermans.
Zij verkopen aan Jan Timmermans, oud borgemeester, hun oom:
- huis, hof en aangelag - in den Hemel
3 cops.
1. Bernardus Brunas
2. Peter Driessen van Bussel
- groes
Michielsdries
2 l.
1. de koper
2. weduwe Francis van den Boomen
- land
neven de Michielsdries
2 l.
in twee percelen
1. de koper
2. Peter Driessen van Bussel
- land
Tijckenacker
3 cops.
1. de verkopers
2. Antoni Fransen

- land
- groes

1-2. de straat

Joost Koolenacker
2 l.
1. Aart Jansen
2. Hendrik van Helmond
Hoerekempke
5 roede.

3. Nicasius Simonis
2 l.
1. Bernardus Brunas
2. Peter Driessen van Bussel
Verkopers zijn deze goederen van hun vader aangekomen - die ze verkregen had
bij transport - d.d. 25-6-1736.
- de helft van een akker
2 l.
1. Jacobus Smits
2. de koper
- groes
de Haseldonk
2╜ l.
1-2. Jan Verberne
Belast met: de helft van ƒ 1-15-08/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van ƒ 1-10-12/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-19-00/jr. aan het Gemene Land.
- 1/3e deel van ƒ 0-15-00/jr. aan het Gemene Land.
- 1/3e deel van ƒ 3-04-02/jr. aan den Armen van Asten.
Waarvan de andere 2/3e delen moeten worden betaald door de
verkopers.
Koopsom: ƒ 200,-.
-

het Boonevelt

R 99 fol. 66vo
16-05-1769 2/2
Jan Timmermans, oud borgemeester, wonende in den Hemel, verkoopt aan Jan, Elisabet, Antoni, Andries, Helena en Peternella, kinderen van Francis Timmermans,
zijn neven en nichten, jongelieden, wonende in het Dorp - zijn 1/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag
2 l.
1. Jan Slaats
2. weduwe Willem Coolen
den Heesacker - met nog een akker daarnaast
7╜ l.
1. Johannes Jansen
2. kn Jan Bonaventura Lomans
- land
tusschen de Weg
1╜ l.
1. Evert van Geffen
2. Francis van de Vorst
- land
tusschen de Wegen
1 l. 1 cops.
1. Jan Meulendijk
2. Jan van Gog
den Bergacker
2 l.
1. Nicolaas Voermans
2. Joseph Souve en kn Joost Hoefnagels
int Rootvelt
3 l.
1. het onm. kind Hendrik Verberne
2. Lambert Cornelis
het Weyvelt in de Steege
3 l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. Jan Aart Driessen
- groes
in de Steege
3 l.
1. Hendrik Coopmans
2. Aart Driessen
- de helft van
de Lindersestraat
44 r.
1. de kopers

2. de verkoper
Verponding: ƒ 11-8-12/jr.
Bede - ƒ 4-3-02/jr.
Belast met: de helft van ƒ 1-10-12/jr. aan den
- 2/3e deel van ƒ 3-04-02/jr. aan
- de helft van ƒ 1-15-08/jr. aan
- 2/3e deel van ƒ 0-15-00/jr. aan
- de helft van ƒ 1-19-00/jr. aan
R 123

fol. 17

Armen van Asten.
den Armen van Asten.
de Kerk van Asten.
het Gemene Land.
het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 200,-.

22-05-1769

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jan Peters van Bussel en Hendrik van
Helmond, borgemeesters St. Jan 1767 - '68, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus van Hooff - ter somme van
ƒ 11-13-02.
- Idem van - Jan Peter Maas - ter somme van
ƒ 12-11-10.
- Idem van - de Heer Simon van de Loverbosch - ter somme vanƒ 4-15-08
R 123

fol. 19

27-05-1769

1/3

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philip de Rooy, collecteur der bede,
17-9-1766 - 67, en van de ordinaire landsverponding, 1767, in arrest:
- de vaste goederen van Willem Roefs - tot verhaal van
ƒ 4-00-08
wegens onbetaalde verponding.
- Idem van - Joost van Rest - ter somme van
ƒ 3-00-00
- Idem van - Jenneke en Anna Maria Kels - ter somme van
ƒ 10-06-06
- Idem van - Joost van Wetten - ter somme van
ƒ 4-04-02
- Idem van - Jan Peters, te Deurne en Hendrina Stevens ter somme van
ƒ 3-00-08
- Idem van - Jacobus Tomas Smits - ter somme van
ƒ 2-00-12
- Idem van - Evert van Geffen, zowel in het Dorp als de
Wolfsberg
- ter somme van
ƒ 1317-10
- Idem van - Hendrik Coopmans - ter somme van
ƒ 12-00-08
R 123
fol. 32vo
27-09-1769 2/3
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philip de Rooy, collecteur van de
ordinaire landsverponding, 1767, in arrest:
- de vaste goederen van Willem Joosten - tot verhaal van
ƒ 6-07-12
- Idem van - wijlen Jan Walraven, nu de weduwe - tot verhaal van
ƒ
15-12
- Idem van - Paulus Verberne - ter somme van
ƒ 2-04-00
R 123
fol. 41
27-11-1769 3/3
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philip van Rooy, collecteur van de
ordinaire landsverponding, 1767, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Gerrits van den Boomen en
Johanna Leendert Raymakers, ieder voor de helft - tot
verhaal van
ƒ 1-02-08
- Idem van - Geertruy Hendrik Noyen - ter somme van
ƒ 1-15-00
R 123

fol. 20vo

05-06-1769

- Hendrik van Geffen, 67 jaar, alhier,
- Maria - weduwe Dirk Peels, 50 jaar, te Liessel,
- Francis van de Kerkhoff, 33 jaar, te Deurne,
- Jan Marcelis Neervens, 25 jaar, alhier.
Zij verklaren ter requisitie van:

1-

- Mr. Gerard Pieter Diert, Heer van Melisant - g.m. Freule Baronesse van Leeffdaal - en van
- Freule Maria, Boronesse van Leeffdaal.
De eerste comparant - dat hij van Antony Heycoop en Lambert Vervoordeldonk in huur heeft gehad, naar beste weten, in 1741:
- de hoeve en landerijen - de Haseldonk, te Vlierden
en deze in 1751 heeft verlaten.
Hij heeft het heiveld van de Konijnenbosch tot de weg, lopende door de landerijen van Ruth naar Liessel, altijd gebruikt.
Het heiveld aan de overzijde van de voors. weg heeft hij nooit in gebruik gehad of laten gebruiken, dit hoorde aan de hoeve van Ruth en is ook altijd door
die hoevenaar gebruikt geworden.
De tweede comparant - dat wijlen haar man, in 1751:
- de hoeve en landerijen - de Haseldonk - in pacht heeft gekregen van Baron
Glasennap, toen Heer van Vlierden en eigenaar van die hoeve.
Zij en wijlen haar man hebben die hoeve ca. tien jaar bewerkt en na overlijden
van haar man heeft zij, comparante, nog wel vijf jaar op de hoeve gezeten.
Dus totaal vijftien jaar.
Zij verklaart verder als de eerste comparant.
De derde comparant - is ca. dertien jaar geleden als knecht bij Marcelis Neerven, toenmalig pachter van:
- de hoeve Ruth
komen wonen.
Hij weet zeer wel dat het heiveld van de Konijnenbosch tot de weg lopende door
de landerijen van Ruth naar Liessel altijd, gedurende de tijd van zeven jaar
dat hij, comparant, als knecht op Ruth heeft gewoond, altijd door de hoevenaars
van de Haseldonk, is gebruikt geworden.
Het heiveld aan de andere kant van de weg, is echter altijd door zijn meester,
hemzelf en de andere knecht van hun hoeve bewerkt geworden.
De vierde comparant - verklaart overeenkomstig als de derde comparant.
R 99 fol. 68vo

12-06-1769

1/5

Hendrik Koopmans verkoopt aan Jan Michiel Coolen:
- huis, neere en hof - in de Verkestraat - in het Dorp
20 roede.
1. de straat
2. Wilhelmus Bruynen en Johannes Jansen
3. Wilhelmus Bruynen
4. Johannes Jansen
- een wortelveltje
6
roede.
1. Willem Verberne
2. de Schutsacker
3. weduwe Goort Buckums
4. de weg
Conditie: De verkoper zal dit en volgend jaar mogen turven op het Peelveld de Veluwe.
Koopsom: ƒ 300,-.
Waarvan betaald worden:
- ƒ 100,- α 4% aan Francis Kerkers - obligatie - d.d. 10-3-1768.
- ƒ 50,- aan de onm. kinderen van Tiele Slaats - obligatie - d.d. 9-3-1768.
R 99 fol. 70vo
12-06-1769 2/5
Hendrik Coopmans verkoopt aan Louis van de Mortel, kapelaan, te Asten:
- groes
het Stegensvelt
3 l.
1. weduwe Goort Buckums
2. Mattijs van Bussel
3. weduwe Willem van den Eerenbeemt

4. kn Francis Timmermans

Verponding: ƒ 1-11-0/jr.

Koopsom: ƒ 110,-.

R 99 fol. 73 22-06-1769
3/5
Hendrik Coopmans verkoopt aan Willemyn Franse - weduwe Francis van den Boomen,
te Lierop:
- land
op de Logten
3 l.
1-2-3-4. weduwe van den Boomen
Koopsom: ƒ 77,-.
R 99 fol. 73vo
04-07-1769 4/5
Joost Buckums vernadert de koop, gedaan door Louis van de Mortel d.d. 12-6-1769.
- groes
het Stegensvelt
3 l.
1. weduwe Goort Buckums
2. Mattijs van Bussel
3. weduwe Willem van den Eerenbeemt.
4. kn Francis Timmermans
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 110,-.
R 123
fol. 24vo
01-07-1769 5/5
Schepenen van Asten certificeren - dat zij ter instantie van Jan Michiel Coolen
hebben genomen "een oculaire inspectie" van het huis door hem gekocht van Hendrik Coopmans en daaraan bevonden dat dit nodig, ter voorkoming van verder verval, moet worden gerepareerd t.w.:
- de gaten in het dak te dichten,
- de vorst van het huis en neere te repareren en te dichten,
- de deuren van de neere te repareren en sluitbaar te maken.
- het muurtje aan de kelderdeur te repareren.
R 99 fol. 71

16-06-1769

1/3

- Jenneke van Hooff, te Heusden,
- Catarina van Hooff, te Heusden,
- Andries Peter Driessen - g.m. Elisabet van Hooff, te Ostappen.
Zij verkopen aan Hendrien Tielen - weduwe Reynder van Hooff, te Heusden, hun
3/4e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stal
1 l.
1. Willem Leenders van Hugten
2. Nol Slaats
den Busacker
2 l.
1. kn Willem Slaats
2. Nol Slaats
- land
het Heytvelt
1. Mattijs Slaats
2. Nol Slaats
den Heyacker
3 cops.
1. Peter Boumans
2. Peter Martens
- land
den Del
1╜ l.
1. Dirk Claus
2. Nol Slaats
de Groenacker
╜ l.
1. Nol Slaats
2. Dirk Claus

- land

de Venacker

- een hooiveld

1 l.
1. Goort van Bussel
2. Dirk Dirks
den Heycamp
2 l.
1. Goort van Bussel
2. Bruysten Peters

8 l.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Peter Slaats
- een weiveld
4 l.
1. Willem en Pieter Slaats
de Venacker
1 l. 3 cops.
1. Marten Berkers
2. weduwe Leendert van Hugten
de Willigenacker
5 cops.
1. Dirk Dirks
2. Marten Berkers
de agterste Weyde 2 l.
1. Peter Canters
2. Jacobus Losecaat
- groes
den Behelpsendries 1 l.
1. Marten Berkers
2. Peter Hoeben
het Leegvelt
1 l.
1-2. Dirk van Helmond
den Behelpsendries 1 l.
1. Peter Hoeben
2. Dirk van Helmond
Koopsom: ƒ 295-158╜.
Conditie: Voor deze koopsom worden Jenneke en Catarina van Hooff, gedurende
hun verdere leven gealimenteerd en onderhouden.
R 164
fol. 85
16-06-1769 2/3
Taxatie van de roerende goederen toebehorende aan Jenneke en Catarina van Hooff
alsmede aan Andries Peter Driessen - g.m. Elisabet van Hooff.
Deze goederen hebben zij overgedragen aan Hendrien Tiele - weduwe Reynder van
Hooff - om de twee eerstgenoemde, gedurende hun verdere leven te alimenteren.
3/4e deel in:
Waarde
- huis, hof en aangelag
1 l.
ƒ 97-10-00
1. Willem Leenders van Hugten
2. Nol Slaats
Verder identiek aan het eerste deel - tot 1/10e deel - van
R 164 - fol. 75 - 13-2-1768.
Somma ƒ 295-15-06
20e penning is ƒ 14-15-14.
R 123
fol. 23
17-06-1769 3/3
- Jenneke en Catarina van Hooff, meerderj. j.d. - en
- Andries Peter Driessen - g.m. Elisabet van Hooff.
Zij bezitten door het overlijden van Reynder van Hooff, hun broeder, 3/4e deel
in de roerende goederen, zoals zij die in gemeenschap hebben bezeten.
Het lijkt hen niet dienstig om die in gemeenschap te laten - maar tot alimentatie en onderhoud van de voorn. Jenneke en Catarina af te staan aan Hendrien
Tiele - weduwe Reynder van Hooff - welke ook de vaste goederen reeds in haar
bezit heeft.
De comparanten dragen dus, mits deze, al hun roerende goederen, zoals die
nagelaten zijn door Reynder van Hooff en aan hen toebehoren over aan Hendrien

Tiele - weduwe Reynder van Hooff - onder conditie dat deze al de lasten en
schulden t.l.v. de boedel zal betalen en voldoen en dat zij Jenneke en Catarina van Hooff gedurende hun verdere leven behoorlijk en naar hun genoegen in
kost, logement, drank en kleren moet onderhouden en verzorgen.
Hendrien Tiele neemt dit aan.
R 32 fol. 30vo1

17-06-1769

Francis Smits en Joost Willem van Hugten worden aangesteld als borgemeesters
van St. Jan 1769 - '70.
Tot setters worden benoemd: Philip van Hout en Peter Jooste van Bussel.
R 32 fol. 31vo1

26-06-1769

In plaats van Antoni Losecaat, president schepen, thans wonende te Eyndhoven,
is aangesteld Leendert van Riet.
Tot vice-president is benoemd: Zijnen.
R 123

fol. 25

12-07-1769

Christiaan van Beresteyn, te Vugt, verpacht:
- de helft der tiende, grove en smalle, van den Heydrik, Moosdijk en Schelm,
gelegen te Deurne.
Pachter: Jacobus Kuypers, te Meyl.
Pachttermijn: 8 jaar.
Pachtsom: ƒ 180,-/jr. + de lasten.
Borgen: Jan Peters, te Deurne - en
- Arnoldus Slaats, te Deurne.
R 99 fol. 74vo

14-07-1769

Joseph Sauve verkoopt aan Martinus Linden:
- de helft van een akker - den Pastoryacker
geheel 1 l. 3 cops.
Deze helft wordt afgepaald - vooraan langs de weg naar de Wolfsberg.
1. Jan Verberne, te Someren
2. kn Jan van Reyt
3. de wederhelft - de achterste - met
recht van "wegen" over het voorste
perceel.
Koopsom: ƒ 43-10-0.
R 123

fol. 27

22-07-1769

Schepenen van Asten certificeren - dat Huybert Canters, geboren te Asten "sijnde genoegsaam stom die niet spreeke kan en niet in staat sijn kost te winne om
sig selve sonder assistentie te konnen alimenteere en die sig onthout hier en
daar bij sijne vriende die hem mede niet konne alimenteeren".
Wij verzoeken aan al degene die dit wordt vertoond om Huybert Canters alle hulp
en bijstand te bieden.
Wij hebben deze certificatie pro deo verstrekt.
R 99 fol. 75vo

26-07-1769

- Jan Lambert Hikspoor, te Liessel - g.m. Maria Hanegreeff,
- Ida en Hendrien Hanegreeff,
Zij verkopen aan Meuwis Smits:
- een hooiveld - aan den Heydrik
4 l.

Verponding: ƒ 1-0-0/jr.
R 99 fol. 76

1.
2.
3.
4.

erven Eymert Goossens
kn Hendrik Keysers
de Loop
de gemeente
Koopsom: de lasten.

26-07-1769

- Maria Smits - weduwe Joost Verberne,
- Anna Maria Smits - weduwe Jan Trouwen - geass. met Pieter Joost Verberne, te
Eyndhoven, zoon van de eerste en neef van de tweede comparante.
- Arnoldus Smits - g.m. Johanna Smits,
- Elisabet Smits, te Antwerpen.
Zij verkopen aan Francis van Hoek:
- huis, schuur, schop, stal en hof - aan de Poel - in het Dorp
╜ l.
1. de straat
2. Paulus Geven en Arnoldus Smits - zoals
tussen de
beide laatsten den hof is afgepaald.
- land
in de Snijerscamp
╜ l.
1. Jan van Riet
2. Jan Slaats
Belast met: ƒ 150,- α 4% aan den Armen van Someren.
- ƒ 1-0-0/jr. aan het Gemene Land - in een meeerdere rente met
Johannes Jansen en Francis van de Loverbosch.
- ƒ 1-0-0/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente van
ƒ 1-10-0/jr. waarin Nol Smits ƒ 0-10-0/jr. betaald.
De goederen zijn hen aangekomen van hun moeder, weduwe Jan Peter Smits.
Koopsom: ƒ 300,-.
R 123

fol. 27vo

12-08-1769

Staat en inventaris opgemaakt door Jan Peter Canters - weduwnaar Jenneke Peters
van Bussel - t.b.v. zijn zoon, Joost.
Hij wil hertrouwen met Willemyn Steven Jansen.
Onroerende goederen
Zij hebben geen vaste goederen bezeten.
De ouders van de overleden vrouw, waar goederen van te verwachten zijn, zijn
nog in leven.
Roerende goederen
- enige ketels, potten, pannen, teilen, stopen,
- drie "Delfstse postelijne schotele".
- twee beddekoetsen, twee beden met toebehoren,
- vijf stoelen, een tafel, een "brootschaap", twee kisten,
- vuurgerei,
- enige manden en korven,
- eetgerei,
- een hoge kar, een slagkar, een ploeg en een eg, kleine landbouwwerktuigen,
- de kleren van de overleden vrouw,
- met de oogst van 1769 zijn in de schuur "opgevaare" 10 l. rogge, zijnde
ca. 30 vijmen, 7000 pond hooi, 9000 turven,
- een os, drie koeien.
Schulden
- de huur van de oude meid
ƒ 12-00-00
- de huur van de nieuwe meid
ƒ 3-12-00
- de huur van de goederen waar hij op woont
ƒ 13-00-00
en in rogge 15 vat.

- diverse lands- en dorpslasten

ƒ 65-16-12

08-12
R 123

fol. 31

ƒ

94-

22-08-1769

Anthonetta van Esveld, te Eyndhoven - geass. met haar zwager, Cazijn van Zelm
predicant, te Someren en Lierop, geeft toestemming aan haar vader, Pieter
Gerard van Esveld, secretaris van Eyndhoven, Woensel, Gestel, Strijp en Stratum - om aan de huizen en goederen die aan haar in eigendom competeren en aan
haar vader "in togte" wijzigingen en veranderingen aan te brengen.
Ook krijgt hij toestemming om namens haar "eenige off alle goederen te verkopen".
R 99 fol. 77vo

09-09-1769

Goort Franse van Bussel, op Voordeldonk, verkoopt aan Francis
zijn zoon:
- huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag - op Voordeldonk
1-4. Arnoldus van Hugten
2. Mattijs Bollen
3. de straat
- de akker of Camp - daar de schuur opstaat
2 l.
1-3. de gemeente
4. Arnoldus van Hugten
- land
den Agterbosch
1. Arnoldus van Hugten
2-3. Pieter Coolen
4. de verkoper
den Langenacker
1╜ l.
1. Arnoldus van Hugten
2. Mattijs Bollen
3. Joost Kerkers
4. Jan Aart Smits
- land
het Hey- off Neyvelt 5 l.
1. Arnoldus van Hugten
2-3. de gemeente
4. Mattijs Bollen
- groes
de Pootbeemt
1. Goort Kuypers
2. Jan Jacobs Verberne
3. de gemeente
4. den drost
- groes
Gerritjesveltje
1-3. Francis Deenen
2. Jan Aart Smits
- groes
het Biesvelt
1. Arnoldus van Hugten
2. Philip Jansen
3. Joost Kerkers
4. Mattijs Bollen
- groes
de Weere
1. de Aa
2-3. Wouter Lomans
4. Francis Deenen
- groes- of heiveld
Peter Lindersvelt
2 l.
1. Hendrik Jacob Martens
2. Mattijs Bollen

Goort van Bussel,
12 l.

3 l.

6 l.

1╜ l.
2 l.

1╜ l.

3. de gemeente
4. Huybert van Bussel
- groes
het Heytvelt
1. Jan Peter Welten
2. de Pootbeemt
3. Jan Jacobs Verberne
4. de gemeente
Belast met: ƒ 250,- α 4% aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-17-12/jr. aan het Huis van Asten.
Verkoper zijn deze goederen aangekomen bij transport - d.d.
Conditie: I.p.v. de - ƒ 140,- zal de verkoper en zijn
verdere leven vrij wonen hebben in de kamer - en al hetgene
thans in gebruik hebben kunnen blijven gebruiken.
Als ΘΘn van hen beiden komt te overlijden zal
en groes ophouden.
Enz. enz.
R 24 fol. 119vo

4 l.

Koopsom: ƒ 140,-.
27-11-1749.
vrouw gedurende hun
zij
het gebruik van land

11-09-1769

- Den drost, aanlegger - contra - Jan Peters Verberne, gedaagde.
Gedaagde heeft inwoners van Someren op zijn veld, in de Venne, laten turven.
Hij wordt beboet volgens artikel 13 van de Keuren.
- Idem - Nol van Gerwen.
Gedaagde is beboet geweest met - ƒ 12,- omdat hij, op 12 juli l.l., "vuur bij
hem, in de Peel, bij de torff was hebbende.
Hem wordt opgelegd te betalen.
Gedaagde geeft toe e.e.a. zo gedaan te hebben - "en dat hij wel torff op de
Somerse Peel off gront van sijn velt in de Venne gebragt heeft. Dog versogt
om sijn armoede sulx mogt worden, voor dese keer door de vingere gesien te
worden en sulx wederom voorvallende off hoorende dat dan sijn velt kon worden
afgenomen. Sullende sorg dragen dat tegens de Keure niets gedaan wordt".
R 32 fol. 32 1

25-09-1769

1/2

Joost Kerkers, alhier en Pieter Timmermans, te Heese - worden aangesteld als
voogden over Gerrit, Francis en Jan, onm. kinderen van Peter Kerkers - en Jenneke Timmermans, beiden overleden.
R 123
fol. 34
30-10-1769 2/2
Staat en inventaris opgemaakt door Joost Kerkers en Peter Timmermans, wettige
voogden over Gerrit, Francis en Jan, onm. kinderen van Peter Kerkers - en Jenneke Timmermans.
Dezelfde zijn ook voogden over Hendrik, v≤≤r-zoon van Jenneke Timmermans.
De goederen zijn door Peter Kerkers, als langstlevende, ontruimd en nagelaten.
Onroerende goederen
- land
de Loverbosch
2 l.
1. Jan Timmermans
2. Paulus van Bussel
- de helft van een akker - de Loverbosch 1╜ l.
1. Jan Verberne
2. weduwe Antoni Boumans
- de helft van een dries - int Lindert
1╜ l.
1. Hendrik Stevens
2. Joost Voermans

De vaste goederen welke de ouders van de onmondige
zijn aangekomen staande het huwelijk van
Anthonetta van Weert - weduwe Francis Coolen transport - d.d. 26-1-1760.
- huis, stal, hof en aangelag
4 l.
1. de straat
2. Hendrik van der Paale
- land
den Dungen
2 l.
1. Francis Kerkers
2. Joost van Hugten
- land
den Apart
1╜ l.
1-2. Nicolaas van der Westen
- land
den Waterman
3 l.
1. Peter Voermans
2. Hendrik van der Paalen
- land
het Ven
3 l.
1. Nicolaas Voermans
2. Paulus van Bussel
- land
den Loverboschacker 3 l.
1. kn Peter Voermans
2. Nicasius Simonis
- land
de Loverboschacker 3 cops.
1. Nicolaas van der Westen
2. Jan van Dijk
- land
den Dooreboschackerke
3 cops.
1. Nicolaas van der Westen
2. Hendrik Haasen c.s.
- groes
het Busvelt
6 l.
1. de Heren van Asten
2. Hendrik van der Paalen
- groes
de Haseldonk
2 l. 20 r.
1. Jan van Gog
2. Joost van Hugten
- groes
de Baltus
3 l.
1. Jan van Gog
2. Jan van Dijk
- groes
het Lindert
1╜ l.
1. weduwe Hendrik Eysbouts
2. weduwe Francis van den Boomen
- groes
de Weert
1 l.
1. de Heren van Asten
2. Jan van Dijk
- land
de Loverbosch
3 cops.
1. weduwe Antoni Jaspers
2. Jan Verberne
- groes
int Lindert
1╜ l.
1. Hendrik Stevens
2. Joost Voermans
- groes
de Weert
1 l.
1. de Heren van Asten
2. Jan van Dijk
Belast met: ƒ 1-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-07-8/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Roerende goederen
- vuurgerei,
- een pot, een pan, een ketel een tob,

-

vier kisten, een tafel, zes stoelen, twee "brootschaapkes",
drie bedden met toebehoren,
twee hoge karren, een ploeg, een eg, een slagkar,
klein landbouwgereedschap,
een paard en zijn getuig, een trekos, vier koeien, drie "lege" beesten,
30 vat boekweit, 25 karren "klot", 25 vijm rogge.

Schulden
- diverse lands- en dorpslasten
- aan Hendrik Peter Driessen
ƒ 16-00-00
- aan Wilhelmus Bruynen
- aan Francis Kerkers
00-00
- aan Helena Kerkers
00-00
- aan Jan Joost Kerkers
- aan Reynier van der Linden
ƒ 15-15-00
- aan Engel Smits - volgens obligatie - d.d. 24-3-1760
- ƒ 250,- α 3%
00-00
- Staat te weten dat Antonetta van Weert - weduwe Francis
Coolen voor de getransporteerde goedren gedurende haar
leven moet worden onderhouden in kost, drank, en kleren
enz. enz. - acte - d.d. 26-1-1760

ƒ

26-14-12

ƒ

2-10-00

ƒ

fol. 33vo

02-10-1769

25-

ƒ

22-

21-04-08
ƒ 250-

memorie

04-04
R 123

ƒ

ƒ 479-

1/2

Jan Verberne, te Lierop, doet afstand van "togte" van:
- de helft van een huis, land en groes - aan den Ommelsche Bosch.
Zoals hem aangekomen bij transport - Asten - d.d. 15-1-1754.
Door het overlijden van zijn vrouw is het erfrecht verstorven op zijn kinderen
m.n. Wilbert en Antoni Verberne.
Latende deze goederen geheel aan de voorn. kinderen.
R 99 fol. 80 02-10-1769
2/2
- Wilbert en Antoni Verberne - en
- Hendrik en Jan Willem Verberne, te Lierop.
Zij verkopen aan Huybert van der Laak:
- huis, hof en aangelag - aan den Ommelschen Bosch
6 l.
1. Mevr. Cotshausen en de koper
2-3. de gemeente en straat
4. kn Jan van der Linden
den Grootenacker
5 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. kn Jan van der Linden
3. de gemeente
4. de straat
- land
den Busserdijk
2 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. het straatje
3. de straat of Busserdijk
de Vooracker
5 cops.
1. Gerrit van Riet
2-3. weduwe Dirk Meulendijk
4. Mevr. Cotshausen
het Hoyvelt
6 l.
1. weduwe Dirk Meulendijk
2. weduwe Marcelis Neerven
3. Jan Verouden

4. het straatje
2 l.
1. Paulus van Bussel
2-3. Wilbert van Bussel
het Weyvelt
16 l.
1. de koper
2. weduwe Marcelis Neerven
3. de Aa
4. het straatje
Belast met: ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-7-8/jr. aan de Kerk van Asten.
De eerste twee verkopers zijn de goederen aangekomen bij afstand van "togt" van
hun vader - heden gedaan. En de twee andere verkopers bij versterf van hun ouders - ieder voor de helft.
Koopsom: ƒ 505,-.
-

de Rietbeemt

R 28 fol. 75vo

09-10-1769

1/2

Gezien het request van Elisabet Hoefnagels - weduwe Jan Walraven, in de Steegen.
Op 6-5-1768 heeft zij met haar man een testament gemaakt waarbij alles aan de
langstlevende zou toekomen. Enz. enz.
Haar stiefzoon, Jan Walraven, kan ook rechten laten gelden.
Hij is enige jaren geleden naar Holland vertrokken - thans zonder bekende verblijfplaats.
Zij bezit:
- een vervallen huis met een aangelag en twee percelen land
8 l.
Zij wil deze goederen graag verkopen om enige schulden (ca. ƒ 60,-) te betalen
en zichzelf te alimenteren.
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: "Fiat" mits het aan de zoon van Jan Walraven toekomende deel
(ƒ 20,-) te bewaren.
R 99 fol. 85

04-12-1769

2/2 ook: R 153 - 13-11-1769.

Elisabet Hoefnagels - weduwe Jan Walraven, in de Steegen, verkoopt aan Jan Aart
Driessen:
- huis, stal, hof en aangelag met de dries en het land aaneen - in de Steegen
6 l.
1. de straat
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt
3. Willem van Dijk
4. Jan Aart Driessen
Verponding: ƒ 1-08-0/jr.
Bede - ƒ 0-16-4/jr.
het Aangelag
1. de straat
2. de Loop
3. de koper
- land
den Hekelaarskamp
1 l.
1. Peter Verreyt
2. de straat
Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- land
den Pasacker
1 l. 3 cops.
1. Aart Driessen
2. Mattijs van Bussel

3. kn Jan Peters
4. de weg
Belast met: ƒ 0-14-4 aan het Huis van Asten - uit huis en aangelag.
Koopsom: ƒ 405,-.
Waarvan - ƒ 200,- α 3╜%.
Marge: 5-12-1770 - gelost.
Marge: 20-12-1769 - de ƒ 1,- "armengeld" wordt o.v.v. verkoopster afgedragen
aan Jan Hoefnagels, haar halve broeder, welke van den
Armen
wordt "besteld".
R 99 fol. 81vo

13-10-1769

Jan Verreyt en Peter Joosten van Bussel, op Heusden, verkopen aan Jan Joost
Verberne, te Liessel:
- een heiveld - tussen de Leensel en het Sant
6 l.
1. Johannes Joseph Aarts
2. de koper
3. Jan Hikspoor e.a.
4. de gemeente
In geen quohier of verponding bekend.
Koopsom: ƒ 70,-.
R 99 fol. 82

13-10-1769

Geertruy Stevens - weduwe Hendrik van Reyt, in de Steegen, verkoopt aan haar
zoon, Hendrik van Reyt, de helft van:
- land
den Boetschop
2╜ l.
1. weduwe Jan Aarts
2. Dirk Hoebergen
- groes
Stegensvelt
1╜ l.
1. Jan Jacobs Verberne
2. de koper
Verkoopster aangekomen bij versterf van haar zoon, Aalbertus van Reyt.
Koopsom:
lasten.
R 24 fol. 119vo

de

23-10-1769

- Den drost, aanlegger
contra
- Peter Joosten van Hugten - voldoening van ƒ 9-07-10
Zal binnen 10 dagen betalen.
- Jacobus Smits
- voldoening van ƒ 9-08-02
Wegens onbetaalde landslasten over 1762 t/m. '64.
- Gerrit van Hugten
- voldoening van ƒ 7-18-14
Wegens onbetaalde lasten over 1762 - '64.
- Antoni Verleysdonk
- voldoening van ƒ 6-06-00
- Joost Kuypers
- voldoening van ƒ 0-19-00
Wegens onbetaalde kooppenningen van gekocht stro op de koopdag van de weduwe
Vreynse - d.d. 13--1766.
R 164

fol. 88vo

23-10-1769

1/3

Taxatie van de onroerende goederen van Peter Verberne - overleden en begraven
te Asten - 20-9-1769.
Paulus Peter Verberne is mede-erfgenaam.
aarde
- huis en hof
180,-

╜ l.

ƒ

W

1-3. de straat
- land
15,- land
30,- groes
110,-

2-4. Johannes Jansen
den Hoogenacker

1╜ l.

ƒ

1. Francis Verberne
2. de straat
de Linderseacker

1╜ l.

ƒ

1. Antoni Fransen
2. Jan Francis Timmermans
het Rootsvelt

3 l.

ƒ

1. Hendrien Verberne
2. weduwe Jan van Reyt

ƒ

335,20e penning is ƒ 16-15-0.
R 123
fol. 42
13-12-1769 2/3
- Anna van Helmond - weduwe Jan Peter Verberne,
- Paulus Verberne,
- Hendrien Verberne,
- Gerrit Verberne - deze voor zichzelf en als voogd over:
- Willem, zn Hendrik Verberne.
Zij delen de nagelaten goederen van Jan Paulus Verberne.
1e lot: Anna

den Hoogenacker

1╜ l.
1. Francis Verberne
2-3. de straat
de Linderseacker
1╜ l.
1. Antoni Fransen
2. Jan Francis Timmermans
- weiland
het Rootsvelt
1. Hendrien Verberne
2. weduwe Jan van Reyt
- ƒ 30,- te egalisatie te ontvangen van het volgende lot.

3 l.

2e lot: Paulus, Gerrit, Hendrien en Willem
- een huis en hof - aan de Kerk
╜ l.
1-3. de straat
2-4. Johannes Jansen
De ontvangers van dit lot zullen - ƒ 30,-, ter egalisatie, uitkeren aan het
eerste lot.
R 28 fol. 77 27-12-1769
3/3
Gezien het request van Gerrit Verberne en Willem Hoefnagels - voogden over
Willem, zoon van Hendrik Verberne - en Joanna Maria Lomans.
Onlangs is overleden, zonder kinderen na te laten, Jan Verberne - nalatende
zijn vrouw met:
- een huis en drie percelen land en groes.
Zijn erfgenamen - ab intestato - zijn:
- zijn vrouw - voor de helft - en
- voorn. Gerrit Verberne, Paulus en Hendrien Verberne en voorn. Willem Verberne
voor de andere helft.
Zij hebben een scheiding en deling gemaakt waarbij aan de weduwe is toegevallen:
- het land en groes - en aan de andere:
- het huis en hof - doch aan de weduwe te betalen - ƒ 30,-.
Omdat nog enige schulden te betalen zijn komt het beter voor om het huis te
verkopen.

Zij vragen hiervoor toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 123

fol. 39

07-11-1769

Francis van de Loverbosch - en Elisabet van den Berg, zijn vrouw, bij de Kerk
in het Dorp.
Elisabet "eenigsins siekelijk off onpasselijk".
Zij testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 99 fol. 82vo

02-12-1769

Evert van Geffen verkoopt aan Francis Plenders, in de Wolfsberg:
- een huisplaats en aangelag - bij Hendrik Stevens
2 l.
1. Lambert Cornelisse
2. het weegje van Hendrik Stevens
3. de weg
4. den Holleberg
Verkoper aangekomen bij transport - in 1758.
Koopsom: ƒ 24,-.
R 99 fol. 83

02-12-1769

Jacobus Losecaat en Martinus Heycoop, te Vlierden, verkopen aan Jan van Kessel,
te Vlierden:
- huis, hof en aangelag - aan den Ommelschen Bosch
5 cops.
1-3. de weg
2. kn Jan van der Linden
den Burgacker
3 l.
1-3. weduwe Marcelis Neerven
den Eykacker
7 cops.
1. kn Jan van der Linden
2. weduwe Marcelis Neerven
den Venacker
2 l.
1. Pieter van der Laak
2. Joseph Sauve
Jan Dirksacker
7 cops.
1. Pieter van der Laak
3. de straat
4. kn Jan van der Linden
de Nieuwenacker met de groes
5 l.
1. Pieter van der Laak
2. de gemeente
3. kn Jan van der Linden
- groes
het Mortelke
2 l.
1. weduwe Marcelis Neerven
2. Francis van de Vorst
3. de straat
- groes
Toonevelt
6 l.
1. Tomas Coolen
2. Joseph Souve
3. Antoni Fransen
- groes
Grave Jan
2╜ l.
1-3. weduwe Marcelis Neerven
4. Huybert van der Laak

- groes

den Ossekamp
2 l.
1. Tomas Coolen
2-4. Joseph Sauve
3. Toonevelt
Belast met: ƒ 0-1-04/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-8-10/jr. aan het Huis van Asten.
De eerste verkoper aangekomen bij transport - d.d. 6-7-1752 - voor de helft.
En de tweede verkoper bij versterf van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 400,-.
Waarvan - ƒ 100,- α 4%.
Marge: Gelost - 22-12-1772 aan J. Losecaat - ƒ 50,-.
20-03-1773 aan A. van Nouhuys - ƒ 50,- als boedelhouder van
M. Heycoop.
R 24 fol. 121vo

11-12-1769

Jan van Riet, collecteur van de verponding, 1762, aanlegger.
- contra
Willem Roefs, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 5-8-8 wegens restant verponding over 1762.
R 24 fol. 121vo

11-12-1769

- Den drost, aanlegger - contra - Huybert Metten, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 9-4-4 van jura en verschot van transport en
"custingbrieff - d.d. 26-9-1768.
- Idem - aanlegger - contra - Pieter Lomans, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig gebleven aan Gemene Middelen van okt. 1765 - '66 ƒ 9-17-0.
- Idem - aanlegger - contra - Hendricus Verheyen, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te betalen - ƒ 11-6-4 wegens gekocht hooi op de koopdag
van de kinderen Huybert Warenberg, te Lierop.
R 16 fol. 123 11-12-1769

1/2

- Antoni Mooleberg - in garnizoen te Namen,
- Peter Aarts,
- Jan Aarts - in garnizoen te Heusden.
Kinderen van Peter Aarts, aanleggers.
- contra
Goort Jan Geven, gedaagde.
R 33 - 52
11-12-1769 2/2
- Antony Molenberg - in garnizoen te Namen,
- Peter Aerts, te Asten - en
- Jan Aerts - in garnizoen te Heusden - aanleggers.
contra
- Goort Jan Geven, gedaagde.
o.a.:
5. Gedaagde is, sinds 4-3-1768, aan de aanleggers, als erfgenamen van Peter
Aarts, schuldig - ƒ 21,-.
Met belofte deze, op 6 maart daaropvolgende, terug te betalen.
7. Tot nu toe is hij in gebreke gebleven.

R 164

fol. 90vo

12-01-1770

Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet van den Berg - overleden
te Cleeff - 4-12-1769.
Francis van de Loverbosch is testamentair erfgenaam van de overledene.
De helft in:
Waarde
- huis, hof en aangelag - bij de Kerk
╜ l.
375,1. de straat
2. Mevr. Cotshausen
- een schuur - over de straat
enige roeden
ƒ 30,1-3. de straat
2. Antoni Kemps
- een hofke agter de heg
8,1. Mevr. Cotshausen
2. Francis van de Loverbosch
- land
den Berg
2 l.
50,1. Jan Slaats c.s.
2. Francis van de Loverbosch
- land
den Pastoryacker
1 l.
12,50
1. Jan Verberne
2. Antoni Verreyt
- een weiveld
1╜ l.
20,1. weduwe Jan Verhoysen
2. Antoni Fransen
- een hof aan het huis
3 cops.
45,1. de straat
2. Mevr. Cotshausen
- de helft van 1/3e deel van de helft - en de helft in het
1/3e deel van de Laarbroekse-tiende
550,ƒ 1090,50
De goederen zijn belast met:
- ƒ 400,- aan Gerrit Janse Verberne - obligatie
- d.d. 31-5-1764
400,- ƒ 300,- aan Jan Smits - obligatie - d.d. 11-2-1768
- ƒ 300,- aan Jan Verberne - obligatie - 10-5-1766 ƒ 300,- ƒ 400,- aan Dirk Loverbosch - obligatie - d.d. 3-10-1766
1400,De helft is

700.ƒ 390,50
20e penning is ƒ 19-10-8.
R 99 fol. 87

22-01-1770

ook: R 150 - 17-12-1769.

- Paulus en Gerrit Verberne,
- Hendrien Verberne, te Deurne - en
- Willem Hendrik Verberne.

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ
ƒ
ƒ

300,-

400,ƒ

ƒ

Zij verkopen aan Peter Wagemans:
- een huis en hof - in de Toorenstraat - bij de Kerk
╜ l.
1-3. de straat
2-4. Johannes Jansen
Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 13-12-1769 - na "versterf" van Jan Gerrits Verberne.
Koopsom: ƒ 186,Borgen: Francis Coolen - en
- Claes Claassen Voermans.

R 123

fol. 43vo

01-02-1770

1/3

- Jan Daandel Coolen geeft te kennen dat hij met:
- Pieter Tiele Coolen - en
- Francis Berkers
heeft laten opzoeken - het taxaat van de goederen, nagelaten door wijlen Francis Coolen - om nu wederom te laten taxeren.
"Soo versogt nu de voors. comparant om die goederen van Francis Coolen en daarna aan weduwe gecompeteerd hebbende en deselve nu overleden sijnde, deselve te
taxeere, schoon die weduwe die goederen voor het geheel bij transport, ter secretary, alhier, op den 26 jan. 1760, heeft getransporteerd en dus ter secretary niet blijkt dat die door de voors. weduwe Francis Coolen zijn nagelaaten.
Alsoo den comparant en verdere voors. persoonen vermeene dat het selve transport is van nut en van onwaarden.
Waarom de comparant, als voor, versoekt dat deselve goederen getaxeert worden
met de ordinaare woorden int hooft vant taxaat evenals bij versterff agtergelaaten en metter doot ontruymt bij Antonet van Weert en voorts sooals ordinaar
gebruykelijk is ten eynde daarna den 20e penning, voor de helft, aan de landen
kan worden betaald en dat alles ten pericule costen en lasten van de comparant
en de sijne tot de voors. goederen regt hebbende".
R 164
fol. 93vo
01-02-1770 2/3
Taxatie van de onroerende goederen van Antonetta van Weert - overleden en
27-12-1769 begraven, alhier.
Jan Daandel Coolen is mede-erfgenaam.
De helft van:
Waarde
- huis, hof en aangelag
4 l.
ƒ 125-00-00
1. Hendrik van der Paalen
2. de straat
- land
den Dungen
2 l.
ƒ 20-00-00
1. Francis Kerkers
2. Joost van Hugten
- land
den Appert
1╜ l.
ƒ 15-00-00
1-2. Nicolaas van der Westen
- land
den Waterman
3 l.
00-00
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Hendrik van der Paalen
- land
het Ven
3 l.
00-00
1. Nicolaas Voermans
2. Paulus van Bussel
- land
de Loverboschacker 3 l.
ƒ 18-00-00
1. Joost Verberne
2. Nicasius Simonis
- land
de Loverbosch
3 cops.
00-00
1. Nicolaas van der Westen
2. Jan van Dijk
- land
het Dooreboschackerke
3 cops.
00-00
1. Nicolaas van der Westen
2. Hendrik Haasen
- groes
het Busvelt
6 l.
ƒ 90-00-00
1. De Heren van Asten
2. Hendrik van der Paalen
- groes
de Haseldonk
2╜ l.
00-00
1. Jan van Gog
2. Joost van Hugten
- groes
den Baltes
3 l.
ƒ 55-00-00
1. Jan van Gog

op

ƒ

25-

ƒ

25-

ƒ

5-

ƒ

6-

ƒ

50-

- groes
- groes
00-00
- land
00-00
- groes
- groes
00-00

2. Jan van Dijk
het Lindert
1╜ l.
ƒ 25-00-00
1. weduwe Eysbout Hendriks
2. weduwe Francis van den Boomen
de Weert
1 l.
ƒ

7-

1. De Heren van Asten
2. Jan van Dijk
de Loverbosch

ƒ

5-

ƒ

6-

1. weduwe Antoni Jaspers
2. Jan Verberne
int Lindert
╜ l.
1. Hendrik Stevens
2. Joost Voermans
de Weert

3 cops.

ƒ

25-00-00

1 l.

1. de Heren van Asten
2. Jan van Dijk

De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-5-0/jr. aan de Kerk van Asten - in kap.
- ƒ 0-7-8/jr. aan het Gemene Land - in kap.
De helft is

ƒ 31-05-00
ƒ 9-07-08
ƒ

ƒ 40-12-08
20-06-04

ƒ 481-

13-12
De 20e penning is ƒ 24-1-12.

R 123
fol. 79
31-12-1770 3/3
- Petrus Aarts, Rooms priester - en
- Hendrik Timmermans.
Zij verklaren ter instantie van de kinderen Tielen Coolen - dat hij, eerste
comparant, op 21-12-1769, is geweest bij Antonetta van Weert - weduwe Francis
Coolen, toen ziek en op haar sterfbed liggende, dat Antonetta van Weert in zijn
aanwezigheid aan de tweede comparant, als ΘΘn der erfgenamen, zei: "Gij moet
de vrienden van mijne mans kant te vreede stellen, want ik heb daar ongerustheyt om, dat moet gij aannemen te doen, opdat ik gerust kan sterven".
De tweede comparant verklaart dit toegezegd te hebben.
R 24 fol. 123 05-02-1770
- Den drost, aanlegger - contra - Martinus van Hooff, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 9-10-2.
- Idem - aanlegger - contra - Peter Verrijt, gedaagde.
Wegens nog te betalen - ƒ 1-13-8.
R 99 fol. 88vo

09-02-1770

Simon van der Laak, te Mierlo, verkoopt
- drie schepenobligaties t.w.:
- ƒ 800,- t.l.v. Willem Slaats α 4% - ƒ 400,- t.l.v. Pieter Willem Slaats
- ƒ 150,- t.l.v. Martinus Slaats α 4%
R 99 fol. 89vo

aan Huybert van der Laak:
d.d. 16-12-1767.
α 4% - d.d. 24-12-1767.
- d.d. 8-9-1768.
Koopsom: ƒ 100,-.

14-02-1770

Evert van Geffen verkoopt aan Francis Plenders:
- land
den Kalveracker
1. Adriaan Lintermans

1 l. 1 cops.

2. kn Marcelis Daniels
3. de weg
4. het Huis van Asten
Koopsom: ƒ 22-10-0.
R 123

fol. 44

16-02-1770

1/2

- Joost Verheyen - en
- Dirk Zeegers - g.m. Goortje Verheyen.
De eerste comparant, zo bij "versterff" als bij aankoop:
- 4/5e deel van een huis, land en groes - aan den Astense Dijk.
Gekomen van zijn ouders.
De tweede comparant bezit daarin, vanwege zijn vrouw, 1/5e deel.
Zij verdelen deze goederen.
1e lot: Joost Verheyen
- huis, schuur, stal, hof en aangelag
3 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Dirk Zeegers
den Heyacker
3 l.
1. weduwe Jan Tijsse van Dijk
2. Joost Verheyen
- een deel van
den Eyseracker
groot 2 l. 1 cops.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Dirk Zeegers
den Wittenacker
2 l.
1. weduwe Aart Symons
2. Willem Joosten
- land
het Kletje
2 l. 1 cops.
1. Jan Smits
2. Antoni Evers
- een camp
den Herdman
1╜ l.
1. Goort Canters
2. Jan Smits
- groes
den Dooreman
5 l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Goort Peter Canters
den Cranenbeemt
2 l.
1. Jan Smits
2. Peter Jan Wilbers
- groes
het Weyvelt
3 l.
1. erven Goort Canters
2. Goort Peter Cornelisse c.a.
- land
in Brasel
1╜ l.
1. Jan Smits
2. Joost Verheyen
- een hooiveld
3 l.
1. Goort Peter Cornelisse
2. Jan Jan Andriessen
Belast met: ƒ 2-2-8/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 13-3-04/jr.
Bede - ƒ 3-4-12/jr.
2e lot: Dirk Zegers
- zijn deel in

den Eyseracker
3 l. 1 cops.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Joost Verheyen

- wei- en hooiveld
Verponding: ƒ 3-05-12/jr.
Bede - ƒ 0-16-04/jr.

den Bevertkoot
1. Peter Jan Wilbers
2. Antoni Willem van Dijk

4╜ l.

R 99 fol. 90 24-02-1770
2/2
Dirk Zeegers verkoopt aan aan Joost Verheyen:
- een deel van
den Eyseracker
dit deel 3 l. 1
cops.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. de koper
- wei- en heiveld
den Bevertkoot
4╜ l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Antoni Willem van Dijk
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 16-2-1770 - van zijn schoonouders.
Koopsom: ƒ 265,-.
R 24 fol. 123vo

19-02-1770

Tieleman van Houts, te Someren, aanlegger - contra - Pieter Lomans.
Gedaagde zou nog schuldig zijn - ƒ 10-10-0 wegens geleend geld, nu ca. 13 α
14 jaar geleden.
De lening zou gedaan zijn te Waalwijk, in het huis van de Roy.
Gedaagde wil zijn onschuld onder eede bevestigen.
R 99 fol. 91

19-03-1770

1/2

Barbara Vogels - weduwe Jan Canters - geass. met Peter Vogels, haar broeder, te
Weert, is schuldig aan Elisabet Jan Wilbers - ƒ 20,- α 3%.
R 123
fol. 65vo
17-11-1770 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Berbara Vogels - weduwe Jan Canters t.b.v. Maria, Johanna en Magrieta, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Willem Toomasse, te Helmond.
Onroerende goederen
- huiske en hof - met een akker daarbij
4 l.
1-3. Goort Lomans
aangekocht - d.d. 21-3-1769.
Roerende goederen
- een beddekoets, een tafel, vier stoelen, een kast, een "brootschaap",
een kist,
- vuurgerei,
- een emmer, enige keteltjes, een pan,
- een spinnewiel, een spoel,
- een bed met toebehoren,
- een schop, een riek.
Schulden
- Aan Elisabet Jan Wilbers - obligatie - d.d. 19-3-1770 - ƒ 20,- α 12 stuiver.
Met deze - ƒ 20,- is de resterende koopsom van het huiske en land betaald.
R 107b

fol. 207

24-03-1770

Gerrit Jan Dirks, te Someren, is schuldig aan Jan Bruystens, te Asten:
- ƒ 500,- α 3% - dit sinds 29-3-1769.
Schepenen Helmond.

R 99 fol. 91vo

28-03-1770

- Peter Hendriks, aan het Laarbroek,
- Antoni Peters, te Nederweert - mede namens:
- Joost Peters, te Nederweert,
- Peternel Peters, in Holland - kinderen van de eerste comparant.
Zij verkopen aan Peter Aart Wilbers, op Heusden:
- een huis, schuur, stal, hof en aangelag met den dries daaraan - aan het
Laarbroek
6 l.
1. Hendrik Berkers
2. Goort Roymans
3. het Broek
4. de volgende akker
- land
aan de Hoffstad
10 l.
1. Goort Roymans
2. Hendrik Berkers
3. de gemeente
4. het vorig perceel
- land - gekomen van Hendrik Berkers - bij transport - d.d. 7-8-1762.
3 l.
1. het vorig perceel
2. Jan de Laaser
3. Hendrik Berkers
4. de gemeente
Het huis enz. is de verkopers aangekomen bij transport - d.d. 8-6-1737.
Koopsom: ƒ 400,-.
R 107b

fol. 205

29-03-1770

Hermanus Albers, rustend predikant, te Eyndhoven, is schuldig aan Catharina van
Liempt, te Helmond - ƒ 400,- α 4%.
Marge: 29-4-1782 - gelost aan Jan Francis van Liempt als erfgenaam van wijlen
Juffr. van Liempt.
Schepenen Eyndhoven.
R 24 fol. 124 02-04-1770
- Den drost, aanlegger - contra - weduwe Francis Slaats, gedaagde.
Wegens - ƒ 6-10-0 te betalen.
Marge: 6-7-1770 - ƒ 2-17-0 betaald.
- Den drost, aanlegger - contra - Huybert Beyers, gedaagde.
Nog - ƒ 8-1-2 te voldoen wegens gekochte boekweit op de koopdag van Jan van
Kessel - d.d. 14-7-1769.
R 99 fol. 92vo

03-04-1770

Hendrik Peter Driessen verkoopt aan Peter Hendriks:
- een huis met stal - tot aan de middelmuur en schoorsteen met de kolder naast
de camer tot de gevel - met hof en aangelag - in de Wolfsberg
╜ l.
(Het voorste gedeelte van het huis is van den Armen)
1. Hendrik Haasen
2. Hendrik van Helmond
3. Nicolaas Voermans
4. de voors. camer
- land
de Wanbraake
1 l.
1. de straat

2. Hendrik van de Mortel
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 31-12-1763 en deling - d.d. 10-11-1764.
Belast met: ƒ 0-5-12/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 124,-.
R 123

fol. 46

04-04-1770

- Antoni Roymans,
- Goort Roymans,
- Lambert Verheyden - g.m. Teuntje Roymans,
- Jan Peter Adriaans - g.m. Johanna Roymans,
- Peter Joosten van Hugten - g.m. Francyna Roymans.
Kinderen van wijlen Elisabet Berkers - en Laurens Roymans.
De vader is al enige jaren overleden en de moeder in januari l.l.
Zij hebben nagelaten:
- twee huizen, land en groes, te Ostappen,
toebehorende aan hen, comparanten, alzo hun zuster, Anna Roymans, "ongehuwde
bejaarde dogtere", wonende te Antwerpen, haar deel aan hen heeft afgestaan Antwerpen - d.d. 3-3-1770 - notaris Johannes Baptista Gerardi.
Zij delen deze goederen.
1e lot: Goort Roymans
- huis, hof en aangelag
-

2 l.
1. het straatje
2. Lambert Verheyden
het achterste deel van - de Heuff
dit deel 5 l.
1. de Aa
2. Lambert Verheyden
de Braak Vondelacker
3 l.
1-2. Lambert Verheyden
den Eerenbeemtacker 4 l.
1. Aart Sleegers
2. Lambert Verheyden
den agterste Acker 7 cops.
1. Lambert Verheyden
2. Joost van den Heuvel
land
in de Nieuwe Erve
1╜ l.
1. Lambert Verheyden
2. Aart Slegers
land
de Waterlaat
3 l.
1. Lambert Verheyden
2. Antoni Roymans en Jan Adriaans
groes
den Bongaert
8 l.
1. Lambert Verheyden
2. Joost van den Heuvel c.s.
het voorste Weyvelt 3 l.
1-2. Lambert Verheyden
weiveld
de Nieuwe Erve
2╜ l.
1-2. Lambert Verheyden
weiveld
- zijnde hooiveld
4 l.
1. de Beemt
2. Aart Slegers
de voorste helft - van het voorste Rontveltje
╜ l.
1-2. Lambert Verheyden
het Voorste velt
2 l.
1. Aart Slegers
2. Lambert Verheyden

- hei en groes gelegen - in de Heuff
1╜ l.
1. Aart Slegers
2. Antoni Roymans
Verponding: ƒ 15-02-0/jr.
Bede - ƒ 4-17-2/jr.
Belast met: ƒ 2-6-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met Aart Slegers en Lambert
Verheyden.
2e lot: Lambert Verheyden
- land
-

de Heuff
2 l.
1. Goort en Antoni Roymans
den Braak Vondelacker
1 l.
1. de verkrijger
2. Goort Roymans
den Eerenbeemtacker 1 l.
1. de verkrijger
2. Goort Roymans
van de
Agterste acker
╜ l.
1. Goort Roymans
2. de verkrijger
in de
Nieuwe Erve
╜ l.
1. Goort Roymans
2. de verkrijger
land
de Waterlaat
1 l.
1. de verkrijger
2. Goort Roymans
den Driehoekacker 2 l.
1. de straat
2. het 3e lot
land
in de Camp
hiervan 7 copse.
1-2. het 3e lot
uit
het voorste Weyvelt
╜ l.
1. Goort Roymans
2. de verkrijger
uit het weiveld
de Nieuwe Erve
1 l.
1. Goort Roymans
2. de verkrijger
groes
de Fruyt
3 l.
1. de verkrijger
2. Aart Slegers
de helft van
het voorste Rontvelt deze helft is 1 l.
1. de verkrijger
2. Goort Roymans
vooraan uit het heiveld - de Heuff
1 l.
1. Antoni Roymans
2. de verkrijger
het achterste deel van - den Erenbeemt
1 l.
1. Hendrik Haasen
2. de verkrijger
de helft van een hooiland
5 cops.
de andere helft is van de weduwe Gerrit Ansems en kinderen.
uit het
Wielkempke
2 l.
1-2. het 3e lot
groes
int Aangelag
1╜ l.
1. Dries Peter Driessen
2. het 3e lot

Verponding: ƒ 7-14-12/jr.
Bede - ƒ 2-08-08/jr.
Belast met: ƒ 0-14-10/jr. aan de Heren van Asten.
3e lot: Antoni Roymans en Jan P. Adriaans
- huis, hof en aangelag
1╜ l.
1. Dries P. Driessen
2. het volgende perceel
de Nieuwe Erve
3 l.
in 1768 van de gemeente gekocht
1. de gemeente
- land
de Camp
samen 15╜ l.
aaneengelegen - op de legger drie percelen.
1. Dirk Jan Wilbers
2. de straat
- land
de Heuff en Waterlaat
samen 4 l.
aaneengelegen - op de legger twee percelen
1. Goort Roymans
2. de Keyserstraat
- groes
het Wielkempke
14 l.
1. de Aa
2. Aart Slegers c.s.
- groes
den Eerenbeemt en de hey of Weyvelt
samen 5╜ l.
op de legger in twee percelen - gelegen aan den Aa-kant
1. de Aa
2. Dries Peter Driessen
- de helft van een groesveld - aant Aa-hout
2 l.
de andere helft is van de weduwe Gerrit Ansems en kinderen.
Verponding: ƒ 15-10-0/jr.
Bede - ƒ 4-17-2/jr.
Belast met: ƒ 1-00-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-12-0/jr. aan de Heeren van Asten.
4e lot: Peter Joosten van Hugten
- een obligatie van - ƒ 150,- t.l.v. Hendrik Coolen - d.d. 10-4-1765.
Volgt nog een acte waarin Anna Roymans afstand doet van haar deel in de ouderlijke goederen.
R 99 fol. 93vo

24-04-1770

Peter van Bree verkoopt aan zijn zoon, Antoni van Bree:
- een oud vervallen huiske en aangelag - te Ostaden
1. Peter Jelisse
2. de weg
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
lasten.

3 copse.

Koopsom:

de

R 123
fol. 51vo
28-04-1770
Staat en inventaris opgemaakt door Leonardus de Vos - weduwnaar Maria Tielens t.b.v. Pieter en Johanna, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Dora Liesen.
Roerende goederen
- een kastje, een tafel, een kist, vijf stoelen,
- enige ketels en potten,
- een bed met toebehoren, een wieg en toebehoren,

- vuurgerei,
- een werktafel, een "porseyser", een schaar en een el.
R 99 fol. 94

03-05-1770

- Hendrik Vinken - g.m. Helena Bruystens van Someren - weduwe Jan Verheyen, te
Ostappen,
- Dirk Francis Zeegers - g.m. Goverdina Verheyen, aan den Astense Dijk.
Zij verkopen aan de onmondige kinderen Arnoldus van der Vee:
- de helft van een obligatie van - ƒ 250,- α 3% - d.d. 29-6-1752 - t.l.v. Jan
Slaats en t.b.v. de onmondige kinderen van Andries Verheyen m.n. Jan, Willemyn en Goverdina.
R 30 fol. 152 11-05-1770
Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, heeft gisteren t.h.v. Peter Haasen, in
de Wolfsberg, gevisiteerd een dood kind, genaamd Willemyntje, dochtertje van
Peter Haasen, oud 2 jaar.
De moeder verklaarde - dat ze haar kind zelf uit een waterkuil achter hun huis
had gehaald.
Catarina Hoebergen - g.m. Nicolaas Voermans en Jan Lintermans, als naburen,
verklaren - dat zij gezien hebben dat Willemyntje gistervoormiddag door haar
moeder, dood, uit de waterkuil is gehaald.
R 32 fol. 32vo1

15-05-1770

Joost Voermans en Antoni Leenen worden, voor drie jaar, aangesteld tot
armmeesters.
R 123

fol. 52vo

21-05-1770

Schepenen van Asten verklaren - opgedragen te hebben aan Hendrik Knaapen,
leydecker en glasemaker, alhier, het in goede reparatie onderhouden van de
glazen en leidak van de kerk en toren. Alsmede de glazen van de pastorie, kosterij en de school.
Overeenkomend met de condities - d.d. 5-12-1757 - 1-12-1769.
Termijn: 10 jaar.
Aanneemsom: ƒ 15,-/jr. te betalen door de gemeente.
- ƒ 12,-/jr. te betalen door de kerkmeesters.
R 123

fol. 54vo

06-06-1770

1/2

Staat en inventaris opgemaakt door Philip Reynders - weduwnaar Jenneke Goort
Kuypers - t.b.v. Goort, zijn zoon.
Hij wil hertrouwen met Annemaria Jan Aart de Ketelaar, geboren te Someren,
wonende te Asten.
Onroerende goederen
- ╝e deel in huis, hof en aangelag, land en groes - in het Dorp
samen 23 l.
Zoals door hem in gebruik en bewoning zijn.
Roerende goederen
- twee koeien, een os, een "veers",
- een grote of hoge kar en een oude kar, een ploeg, een eg,
- een schop, "schoep", riek en hak,
- een bed met toebehoren, zes lakens,
- een stoel, een kinderstoeltje,
- enige ketels, een pan, een tob,

- enige meubelen die in zijn huis staan horen aan zijn zuster.
Schulden
- aan zijn zwager en zuster wegens huurachterstand - in geld
ƒ 21-00-00
en nog 21 vat rogge
- aan de meid - wegens huur
ƒ 18-00-00
- aan zijn zuster Elisabet
ƒ 17-00-00
- dorps- en landslasten
ƒ 31-17-08
87-17-08
R 123
fol. 56vo
06-06-1770 2/2
- Philip Reynders - weduwnaar Jenneke Goort Kuypers - bruidegom - geass. met
Reynder Cornelissen, zijn vader en Mattijs Kuypers, zijn zwager, namens zijn
kind - en
- Anna Maria Jan Aart Ketelaars, j.d., geboren te Someren, wonende te Asten geass. met Jan Aart Ketelaars, wonende te Someren.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten.
- Kinderen uit dit huwelijk geboren zullen ΘΘn zijn met het v≤≤r-kind.
- De langstlevende van hen beide mag de nalatenschap gedurende zijn/haar leven
blijven bezitten, mits het/de kind(eren) opvoedende.
- Indien de bruid, zonder kind(eren), mocht komen te overlijden dan zal haar
man haar erfgenaam zijn.
R 99 fol. 95

08-06-1770

Goort Frans Roymans verkoopt aan Antoni Claas van der Heyde:
- huis, hof en aangelag met groes en land 4 l.
1. Joost Jan Jelisse
2. Peter Aart Wilbers
- land
aant Aangelag
1. Joost Jan Jelisse
2. Peter Aart Wilbers
- huisplaats en aangelag
5 l.
1. Joost Jan Jelisse
2. Peter Aart Wilbers
- land
de Hoffstad
5 l.
1. Joost Jan Jelisse
2. Peter Aart Wilbers
Belast met: ƒ 0-4-2/jr. aan het Huis van Asten.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 14-4-1746.
R 99 fol. 96

7╜ l.

Koopsom: ƒ 550,-.

14-06-1770

Nicolaas en Marcelis Antoni Jan Driessen, te Buul en Vlierden, verkopen aan
Jan Antoni Jan Driessen, hun broer, 2/3e deel onverdeeld in:
- schuur, schop en aangelag
4 l.
1. Mattijs Muyen
2. de straat
de Willgenacker
2 l.
1. weduwe Nol Tielen
2-3. Hendrik Verberne
de Kievitshoff
1 l.
1. Antoni Kuypers
2. kn Jan van Dijk
de Keyseracker
1 l.
1. Antoni Kuypers

ƒ

2. Antoni Evers
1 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. Antoni Sluyters
het Hoyvelt
3 l.
1. Antoni Kuypers
2. Hendrik Verberne
het agterste Weyvelt
1 l.
1. Willem Joosten
2. weduwe Paulus Geven
het Engstraatjesveltje
1╜ l.
1. Francis van Hout
2. Simon van de Loverbosch
een Drieske
3 cops.
1. Antoni Kuypers
2. Hendrik Verberne
Belast met: 2/3e deel van ƒ 0-14-6/jr. aan het Huis van Asten.
-

R 123

het Neutje

fol. 57vo

Koopsom: ƒ 300,-.

15-06-1770

- Johannes Cleophas - weduwnaar Maria Elisabet Engelen, moolenaar, te Meerum,
bij Roermonde - bruidegom - geass. namens zijn twee kinderen m.n. Cleophas en
Jan Baptist - met Johannes Schreurs, borgemeester en schatmeester, te Lint,
in het land van Montfoort - en
- Maria Goort Lomans, j.d. - bruid - geass. met haar vader, Goort Lomans, moolenaar.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a. hieruit:
ten tweede - De bruidegom zal inbrengen de "togte" van alle erfgoederen die bij
het afsterven van zijn eerste vrouw gekomen zijn aan zijn twee
kinderen. Voorts al zijn andere "soo gereede als ongereede
goederen, actien ende crediten sonder exceptie".
ten derde - De bruid zal "alle haare gereede goederen, actien ende crediten"
inbrengen.
ten vierde - "Dat de voors. twee voorkinderen en die in dit aanstaande houwelijk sullen geprocreeert worden een kinderen zullen zijn ten
opzigte der erffgoederen staande dit houwelijk te acquireeren.
Voorts aangaande alle gereede goederen, soo nogtans dat de twee
voorkinderen behalve de erffgoederen op hun reets gedevolveert
vooruyt sullen proffiteeren de rente, die de bruidegom soo ten
lasten van de Heere Baron van Halen, als ten lasten vant dorp
Someren uytstaande heeft die oversulx de nature van ongereet
off
reδl goet sullen hebben".
ten vijfde - Indien de bruidegom eerder komt te overlijden, nalatende
kind(eren) uit dit huwelijk dat de bruid in de voors.
"acquirerende erffgoederen en de mobilien" met de v≤≤r- en nß- kinderen
mee
zal delen als kind - zonder enige "togte" aan dezelve te
"acquireren erffgoederen" voor zoveeel aangaat de v≤≤r-kinderen te
behouden. En zonder verplicht te wezen om de v≤≤r-kinderen, na de
dood
van de bruidegom, te onderhouden of te alimenteren.
ten zesde - Zullen de erfgoederen die de bruid mochten komen aan te sterven,
staande dit huwelijk, ook "privative" wezen ten behoeven van
de
eventuele nα-kin(deren).
"Soo ende gelijk die dewelke den bruydegom off desselfs voorkinderen geduurende het selve houwelijk mogten aansterven mede sulle

Waarvan
off

wesen ten particuliere voordeel van de twee voorkinderen.
den langstlevende zal behouden de togte in geval van naarkint

kinderen.
ten zevende- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, zonder
kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, zullen de v≤≤rkinderen
gehouden zijn aan haar te geven:
- ƒ 800,- "ende eene Rouwe van hondert guldens eens"
dus ƒ 900,- alsmede de kleren en lijnwaad en al hetgeen zij
ingebracht zal hebben.
Enz. enz.
ten achtste- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom, zonder kind of kinderen uit dit
huwelijk na te laten, komt te overlijden - zullen de
erfgoederen
van de bruid aanstonds komen te vervallen aan haar naaste
"bloetvrienden en erfgenamen van haar zijde.
Deze zullen daarmee uit de erfenis gaan.
R 32 fol. 33 1

23-06-1770

Joseph van der Weerden en Pieter Slaats worden aangesteld tot borgemeesters
St. Jan 1770 - '71.
Tot setters worden benoemd: Peter Berkers en Goort Jan Loomans.
R 99 fol. 97vo

02-07-1770

Hendrik Koopmans verkoopt aan Cornelia Goort Lomans:
- land
bij de Moolen
2 l.
1. Hendrik Berkers
2. Goort Lomans
3-4. de weg
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 16,-.
Hij verkoopt aan Antoni Jan Nelissen:
- land
voor de Moolen
3 l.
1. Gerrit Verberne
2. Nol van Gerwen
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Bede - ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 35,-.
R 32 fol. 34 1

03-07-1770

Johannes Jansen is bedankt als vierman. In zijn plaats is aangesteld Jan Peters
van Bussel.
R 164

fol. 97vo

18-07-1770

Taxatie van de onroerende goederen van Reynder Willems van Hugten - overleden
te Asten en aldaar begraven - 4-6-1770.
Huybert van Bussel is mede-erfgenaam.
╝e deel in:
Waarde
- huis, hof en aangelag met den dries
6 l.
ƒ 70-00-00
1. Philips van Hout
2. Antoni Lintermans
- land
het Kempke
4 l.
ƒ 15-00-00
1. Hendrik Hendriks
2. Jan Vervoordeldonk
de Nieuwe acker
1 l.
ƒ
5-00-00
1. weduwe Laurens Antonis
2. Hendrik Stevens

- land
00-00
- land
- land
- groes
00-00
- groes
00-00
- land
00-00

ƒ

5-

1╜ l.

ƒ

6-

1. weduwe Laurens Antonis
2. Jan Vervoordeldonk
de Groene-acker

1 l.

ƒ

5-

1. Reynder Aarts
2. Mattijs Bollen
het Nieuwvelt

1 l.

ƒ

5-

de Vork

1 l.

1. Jan Vervoordeldonk
2. Peter Roymans
in de Agterste acker 1 l.
1. weduwe Laurens Antonis
2. Andries Verheyen
aan den Agtersten
1 l.
1-2. Joost Kerkers
het Smalackertje

ƒ

5-00-00

ƒ

4-00-00

1. Peter van Bussel
2. kn Marcelis Dirks

00-00
Belast met:
- 4 peelse vaten rogge/jr. aan St. Catalijnsgilde
te 's Bosch - nu Heer Verster - in kap.
ƒ 89-05-10
╝e deel is
ƒ

ƒ 119-

22-06-08

ƒ

13-08
20e penning is ƒ 4-16-12.
R 99 fol. 98vo

28-07-1770

96-

1/2

Antoni Goort van Bussel, namens zijn zieke vader, draagt over aan Peter Boumans:
- land
de Willigenacker
1╜ l.
1-2-3. Goort van Bussel
4. Daandel Coolen
Deze akker is op 20 juni 1761 door weduwe Wouter de Groot beleend voor:
- ƒ 80-11-0 en wordt nu gelost.
R 99 fol. 99 28-07-1770
2/2
Peter Boumans, op Heusden, is schuldig aan Hendrik en Jenneke, onm. kinderen
van Tiele Slaats - ƒ 80,- α 3%.
Borg: de Willigenacker, 1╜ l., op Heusden, looptijd: 8 jaar.
Marge: Goort Slaats - g.m. Jenneke van de Goor is voldaan - d.d. 1-10-1778.
R 147

30-07-1770

Antoni Schepers verkoopt, namens zijn moeder, Catalijn Jansen - weduwe Jan
Schepers - "haar oogst te velde" - o.a.
- rogge
op den achterste Loo ƒ 15,-.
Bruto opbrengst - ƒ 104,Netto - ƒ 98,R 30 fol. 153 03-08-1770
- Gerrit Jan Verberne, 19 jaar, wonende in de Steege,
- Dirk Arnoldus van Gennip, 15 jaar, wonende bij Jan Jacobs Verberne, in de
Steege, als schaapherder.
Zij verklaren:
Gerrit: - Was, op woensdag 1 aug. l.l., 's morgens ca. 6 uur, hei aan het maai-

en niet ver van zijn vaders huis. Bij hem is toen gekomen Dirk Leendert Lambers, die riep: "Komt eens bij mijn".

Dirk
"heytoebrennaar
Dirk:

Hij is hem daarop tegemoet gegaan en bij elkaar komende heeft
tegen hem gezegd: "Wat hebt gij tegens den jonge geseyt".
Tegelijkertijd pakte Dirk met zijn ene hand zijn, comparants,
zigt" en in zijn andere hand een mes hebbende en hem daarmee een
"sneede" aan de linkerzijde van zijn hoofd en over zijn hand
gende.
Dirk is aanstonds met de heizicht weggegaan en hij, comparant,
chirurgijn den Dubbelen om zijn kwetsuren te laten verbinden.
Legt een ongeveer gelijke verklaring af.

Gerrit heeft e.e.a. onder eede bevestigd.
Dirk wil dit doen indien nodig.
R 123

fol. 60

03-09-1770

Martinus van Heynsbergen, deurwaarder, te Veghel, neemt, namens P. D. van
Santvoort, gesubstitueerde der beurzen ad studia en andere beneficien over
de hoofstad en Meyerije van 's Bosch van de Ontvanger Generaal α Thuessinck,
procuratie - d.d. 31-8-1770 - 's Bosch - in arrest:
- ΘΘn schepenobligatie van - ƒ 800,- α 4% - schepenen Asten - t.b.v. Simon
van de Laak, gewoond hebbende te Mierlo en t.l.v. Willem Slaats en zijn borg,
Jan Willem Slaats - d.d. 16-12-1767.
- ΘΘn schepenobligatie van - ƒ 400,- α 4% - schepenen Asten - t.l.v. Pieter
Willem Slaats en zijn borg, Jan Daandel Coolen - d.d. 24-12-1767.
- ΘΘn schepenobligatie - ƒ 150,- α 4% t.l.v. Martinus Slaats - d.d. 8-9-1767.
Samen - ƒ 1350,- die Simon van de Laak, op 1-2-1770, heeft overgedragen aan
zijn broeder, Huybert van der Laak voor - ƒ 1000,-.
R 99 fol. 100 20-09-1770
Huybert Goort van Bussel, op Voordeldonk, is schuldig aan Francis Kerkers, op
de Wolfsberg - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 29-9-1784 - gelost aan Jan Kerkers.
R 99 fol. 101 24-09-1770
Goverdina Hoebergen, te Strijp, verkoopt aan Ambrosius van Bree de helft van:
- huis en hof - in het Dorp - waar de koper in is wonende.
1-3. de straat
2. Jan Willem Coolen
Het huis is voorzien van een weefkamer en ook Philip de Laat woont hier en
moet een deel in het onderhoud doen - enz. enz.
den Berg
╜ l.
Belast met: de helft van ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Asten - de andere helft
is voor Philip de Laat.
Koopsom: de lasten - ƒ 52-3-3
oort.
R 99 fol. 102 10-10-1770
- Joost van Hugten, opt Zant,
- Adriaan Lintermans - g.g.m. Anna van Hugten - mede namens zijn kinderen m.n.
Jenneke, Anneke, Jan, Catarien en Willem.
Zij verkopen aan Huybert Goort van Bussel - elk 1/3e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Voordeldonk
6 l.
1. Philip van Hout
2. Antoni Lintermans
- land
het Kempke
4 l.

1. Hendrik Hendriks
2. Jan Vervoordeldonk
de Nieuwenacker
1 l.
1. weduwe Laurens Antonis
2. Hendrik Stevens
- land
de Vork
1 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2. Peter Roymans
den agtersten acker 1 l.
1. weduwe Laurens Antonis
2. Andries Verheyen
- land
aan den Agterste
1 l.
1-2. Joost Kerkers
- groes
Smalackertje
1╜ l.
1. weduwe Laurens Antonis
2. Jan Vervoordeldonk
- groes
de Groeneacker
1 l.
1. Reynder Aarts
2. Mattijs Bollen
- land
het Nieuwvelt
1 l.
1. Peter van Bussel
2. kn Marcelis Dirks
Belast met: 4 vat rogge/jr., peelse maat, aan Verster c.s. - is voor 2/3e deel
in kapitaal - ƒ 59-10-8.
In de voors. goederen zijn begrepen, alle peelvelden die bij hen in gebruik
zijn geweest m.u.v. een peelveld - op de Verloren Broodse Baan - agter de Santschil - dit blijft aan Adriaan
Lintermans.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 99 fol. 103vo

02-11-1770

Jan Peter Maas, te Ommel, geeft in belening aan Mattijs Peter Jan Wilbers:
- land
den Halsacker
4 l.
1. Jan Canters
2. Antoni van Bussel
3. de weg
4. Martinus Peter Martens
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Bede - ƒ 1-0-0/jr.
Beleensom: ƒ 105,-.
Gelost: 3-2-1773 - zie fol. 214.1.vo.
R 99 fol. 104vo

02-11-1770

- Marcelis Peter Koppens,
- Hendrik Roymans - g.m. Jenneke Koppens.
Zij verkopen aan Joost Koppens, hun broeder, 2/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan den Astense Dijk
4 l.
1. Jan Tijssen van Dijk
2. Martinus van Hooff
den Hulsboschacker 1 l.
1. Antoni van Dijk
2. Mattijs Peter Wilbers
de Willigenacker
2 l.
1. Antoni van Dijk
2. Goort Peters
- land
den Rouwvenhooff
1╜ l.
1. Joost Verheyen

2. weduwe Aart Wilbers
het Lankvelt
3 l.
1. weduwe Jan Tijsen van Dijk
2. Mattijs Peter Wilbers e.a.
de Rietbeemt
2 l.
1. Goort Peter Cornelis
2. Paulus van Bussel
- groes en bos
1╜ l.
1. Goort Lomans
2. Marcelis Andriessen
- een huisplaats met aangelag, groes en land - gekomen van Marten Martens
4 l.
1. Peter Marcelissen
2. Martinus van Hooff
den Hegacker
2╜ l.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Peter Marcelissen
- twee groesvelden - naast elkaar
3 l.
1. de Aa
2. Antoni van Dijk
Nieuwe Erve
1 l. 22 r.
1-2-4. Jan Peters van Bussel
3. de gemeente
- Nieuwe Erve - daar de boomkes opstaan - de helft is van Peter Tiele Coolen
3 l. 22 r.
1. den Dijk
2. de gemeente
Nieuwe Erve
1 l. 14 r.
1-3. de gemeente
Belast met: 2/3e deel van ƒ 3-00-0/jr. aan het Gemene Land.
- 2/3e deel van ƒ 0-12-8/jr. aan den Armen van Asten.
- 2/3e deel van ƒ 100,- α 3% aan de gemeente - wegens gekochte
Nieuwe
Erve.
Koopsom: ƒ 200,-.
- groes

R 99 fol. 106vo

05-11-1770

Antoni Fransen verkoopt aan Hendrik Goorts, te Meyl:
Nieuwe Erve - bij Meyl
2 l.
1. een weg nevens de limiet-sloot.
de weg moet 16 voet breed blijven.
2. Michiel Teunis Smits
3. de gemeente of peel
4. de weg die 24 voet breed moet blijven.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 8-7-1768.
Koopsom: ƒ 151-100.
R 123

fol. 61

05-11-1770

1/2

- Wilbert van Helmont - voor 1/3e deel,
- Hendrik Haasen - g.m. Jenneke Driessen - weduwe Jan Jansen van Helmond waarbij vier kinderen en waarvan nog in leven zijn, Hendrik en Magriet ook voor 1/3e deel,
erfgenamen van wijlen Jan van Helmond.
Alsmede:
- Peter Roymans, te Venroy,
- Hendrik Dirk Haasen - g.m. Elisabet Slaats - weduwe Hendrik Laurens Roymans -

waarbij twee kinderen m.n. Anna Maria en Helena,
- Hendrik Dielis van Helmond - g.m. Magrieta Roymans - en
- Hendrik Laurens Roymans - alsmede
- Johannes Maas - g.m. Maria, dr Laurens Roymans, te Zeelst.
Deze laatste vijf zijn ook voor 1/3e deel erfgenaam van wijlen Jan van Helmont,
in leven schepen, alhier.
Zij verdelen zijn nagelaten goederen.
1e lot: Wilbert van Helmont
- huis, stal en schop, hof en aangelag
1╜ l.
1. de verkrijger
2. kn Peter Kerkers
- land
in de Camp
2 l.
voor aan het huis, waar Peter Slaats woont, gelegen.
2. weduwe Eysbout Hendriks
3. Peter Roymans
de Heesacker
1 l. 38 r.
1. Jan van Gog
Francis Kerkers
- land
den Appert
1 l. 12 r.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Francis Kerkers
- land
de Waterstraat
2 l.
1. Hendrik van de Mortel
2. Joost van Hugten en de weduwe IJsbout
Hendriks
- hooiveld
Cantersvelt
5╜ l.
1. de kleyne Aa
2. Hendrik Haasen
- weiveldje
Fransevelt
2 l.
1. Hendrik Haasen
2. weduwe Hendrik van der Paalen
Belast met: ƒ 0-06-8/jr. aan de Heren van Asten.
- ƒ 0-10-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 1,-/jr - samen met de
weduwe Hendrik van der Paalen - aan den Armen
van
Asten.
- ƒ 3-05-0/jr. in een meerdere rente - volgens obligatie - d.d.
29-9-1742 - aan den Armen van Asten.
- ƒ 3-10-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - in
een meerdere rente met de condividenten.
Verponding: ƒ 7-11-00/jr.
Bede - ƒ 1-10-10/jr.
2e lot: Hendrik Haasen
- land
-

het Ven
1-2. Hendrik Peter Driessen
Jan Huybersacker
2 l. 22 r.
1. Nicolaas van der Westen
2. Francis Plenders
den Dungensedries - nu land 1╜ l.
1. weduwe Eysbout Hendriks
2. Jan Verberne
drie ackerkens met een groesveldje aaneengelegen
1. Wilbert van Helmont
2. Nicolaas van der Westen
weiveld
1-2. Wilbert van Helmont
groes
den Bunder
3 l.

2 l.

samen 3 l.
4 l.

1-2. Joost van Hugten
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. in een meerdere rente met de overige condividenten aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 7-09-00/jr.
Bede - ƒ 0-13-10/jr.
3e lot: Hendrik van Helmond - zijnde 1/5e deel van 1/3e deel.
- land
de Loverboschacker 2 l.
1. Hendrik Haasen
2. Francis Kerkers
- het achterste 1/3e deel van - het Vlasvelt
geheel 4 l.
1. Jan van Dijk
2. de wederdelers
Belast met: 1 vat min 1 maatje rogge/jr aan Mevr. Hanswijck.
Verponding: ƒ 1-9-06/jr.
Bede - ƒ 0-6-12/jr.
4e lot: Hendrik Haasen - en
Peter Roymans - samen 2/5e deel van 1/3e deel.
- het achterste deel
in de Campacker
3 l.
1. weduwe Antoni Boumans
2. Hendrik Haasen
- het voorste 2/3e deel van - het Vlasvelt
geheel 4 l.
1. Hendrik van de Mortel
2. Lambert Cornelis
Belast met: ƒ 0-9-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met Jan Timmermans e.a.
Verponding: ƒ 2-18-7/jr.
Bede - ƒ 0-13-8/jr.
5e lot: Hendrik Roymans, in de Steegen - 1/5e deel van 1/3e deel.
- land
het Lindert
2 l.
1. Joost Voermans
2. Aart Jansen
Verponding: ƒ 1-01-4/jr.
Bede - ƒ 0-13-8/jr.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - in
een meerdere rente met de condividenten.
6e lot: Jan Maas - 1/5e deel van 1/3e deel.
het kleyn Hoyveltje
3╜ l.
1. weduwe Hendrik van der Paalen
2. Jan Verberne
Verponding: ƒ 1-17-8/jr.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar met de overige delers.
R 99 fol. 107vo
05-11-1770 2/2
Jan Maas, te Zeelst, verkoopt aan Wilbert van Helmond:
het kleyn Hoyveltje 3╜ l.
1. weduwe Hendrik van der Paalen
2. Jan Verberne
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - zijnde in een meerdere rente
met meer andere.
Verkoper aangekomen van zijn vrouw, bij deling - d.d. 5-11-1770
Koopsom: ƒ 80,-.

R 24 fol. 125 26-11-1770
- Den drost, aanlegger - contra - Jan Verreyt, te Ommel, gedaagde.
Bij de laatste brandschouw - d.d. 1-10-1770 - is bevonden dat de lantaarn
van gedaagde niet dicht was.
Beboet met - ƒ 1-5-0.
- Idem - aanlegger - contra - Jan Tabee - alsmede voor de verdere erfgenamen
van de weduwe Joost Verberne, gedaagden.
Alzo de weduwe voornoemd - twee huizen heeft nagelaten, ΘΘn waterput hebbende, die door de eigenaren van de huizen is goede staat moet worden gehouden.
Deze put is echter, sedert lange tijd "buyten staat geraakt en ingevallen".
Bij de laatste brandschouw is weer aan de bewoners aangezegd dat zij de put
moeten repareren. Daarna is het nog meer dan eens aan de vrouw van gedaagde
laten weten.
Tot nu toe echter vergeefs.
Gedaagde wordt dwingend verzocht contact op te nemen met de erfgenamen die
buiten Asten wonen en tot een goede oplossing te komen.
- Idem - aanlegger - contra - Jan Verouden, gedaagde.
Gedaagde is schuldig gebleven - ƒ 8-15-4 van twee "kopen" op de koopdagen
- d.d. 3-5-1769 en 14-7-1769.
- Idem - aanlegger - contra - Francis Berkers, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 11-15-8.
Zal binnen drie weken betalen.
- Idem - aanlegger - contra - Francis van de Loverbosch.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 8-10-0 wegens de reδle verponding, 1765 over zijn "tiend".
R 123

fol. 67

01-12-1770

- Jelis Valkenborg - g.m. Jenneke, dr. Leendert van Hugten, te Hees,
- Lambert van der Velden - g.m. Anneke, dr. Leendert van Hugten, te Lierop.
Zij zien af van de nalatenschap van wijlen hun schoonvader, Leendert Joosten
en laten deze over aan:
- Aart Antoni Vreynsen - g.m. Willemyn, dr. Leendert Joosten, op Heusden mits deze de lasten en schulden betaald welke op de goederen staan.
R 99 fol. 108vo

05-12-1770

Willem Verhaseldonk is schuldig aan Johanna Bijnen - weduwe Nicolaas Zijnen, te
Eersel - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 20-4-1773 gelost.
R 32 fol. 34vo1

10-12-1770

Jan Paulusse van Dijk is aangesteld tot schepen i.p.v. de overledene Jan Coolen.
R 99 fol. 109vo

12-12-1770

Andries Marcelisse, te Someren verkoopt aan Goort Peters, aan den Astense Dijk:
den Hegacker
2╜ l.
1. Joost Koppens
2. Mattijs Peter Willems

3. de straat
4. Peter Marcelisse
Eypkensvelt
2 l.
1. de koper
2. Mattijs Peter Wilbers
3. Joost Verheyen
4. weduwe Jan Tijssen van Dijk
het Ven
1╜ l.
1-3. Peter Marcelisse
2. de koper
4. Willem Joosten
Koopsom: ƒ 212-10-

- groes

- groes

0.

Hij verkoopt aan Peter Marcelisse, aan den Astense Dijk:
- land
de Wittenacker
1 l. 3 cops.
1. Mattijs Peter Wilbers c.s.
2. weduwe Jan Tijssen van Dijk
3. Goort Peters
4. Antoni Evers
het Oulant
3 cops.
1. Martinus van Hooff
2-3-4. Goort Peters
het Weyvelt
4 l.
1. Jan Paulus van Dijk
2. de koper
3. Jan Smets
4. Antoni van Dijk
Koopsom: ƒ 212-100.
Zoals het de verkoper is aangekomen bij deling - d.d. 14-3-1742.
R 99 fol. 111vo

18-12-1770

Arnoldus Willem Smits verkoopt aan Johannes Jansen:
- weiland
de Rootsenbeemt
1. Hendrik Halbersmit
2. Goort Jan Lomans
3. de Rootse Loop
4. de Somerse dijk
Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan het Gemene Land.

2╜ l.

Koopsom: ƒ 130,-.
Betaald wordt nu - ƒ 80,- zijnde een schepenobligatie - d.d. 28-1-1752 t.l.v. de verkoper en t.b.v. de koper. (Obligatie is zoek.)
R 123
-

fol. 68

18-12-1770

1/2

Anna Maria Smits - weduwe Jan Trouwen,
Pieter Verberne, te Eyndhoven,
Jan Verberne, te Liessel - mede voor haar "moeyte"
Elisabet Smits, te Antwerpen - evenals
Jan Tabee - g.m. Catarina Verberne deze drie kinderen van Joost Verberne - en Maria Smits
- dus allen met Arnoldus Smits - g.m. Johanna Smits
zijn erfgenamen van wijlen Maria Paulusse - weduwe Peter Smits - die aan de
comparanten hebben nagelaten:
- twee huizen en drie akkers - doch dezelve daarvan, op 26-7-1769, verkocht:
- ΘΘn huis en een akkertje - aan Francis van Hoek - transport Asten.
De koopgelden zijn door hen, m.u.v. Arnoldus Smits, ontvangen en verdeeld.

Met Arnoldus Smits is besproken dat:
- het andere huis en hof - in het Dorp
╜ l.
1-3. Francis van Hoek
2. de straat
aan hem toegewezen zou worden.
En de akker - agter Antoni Liesen - en
de Mooleakker
zullen nog blijven aan de andere comparanten.
De goederen zijn belast met:
- ƒ 0-10-0/jr. in een meerdere rente van - ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Francis van Hoek betaald de - ƒ 1,-.
R 99 fol. 116 31-12-1770
2/2
- Pieter Verberne, te Eyndhoven,
- Jan Verberne, te Liessel,
- Jan TaabΘ - g.m. Catrina Verberne,
- Johannes van Geldrop - g.m. Alegonda Verberne, te Helmond.
Kinderen en erven van Joost Verberne - en Maria Smits.
Zij verkopen aan Jan Peter Neyssen:
- huis en hof - in het Dorp
1 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. de verkopers
3. Antoni Fransen
4. de straat
R 123

fol. 69vo

Koopsom: ƒ 260,-.

19-12-1770

- Pieter Lomans, oud borgemeester,
- Pieter Paulusse - en
- Geertruy Hoefnagels - g.m. Evert van Geffen.
Zij verklaren ter instantie van Johan Joseph Nentwich, medicijne practicus, dat
deze van hen, comparanten, heeft genezen zes kinderen van "het quaatseer" waarmee deze lange jaren besmet waren geweest - en dit "in corte tijt en suyver
daarvan gecureert en nog veele andere van die quaale heeft geneesen".
Verder verklaren wij, schepenen, dat Nentwich, gedurende zijn verblijf, alhier,
zich "wel gecomporteert" heeft zonder dat aan ons enige klachten over "sijn
operatiδn off medicijnen" zijn ter ore gekomen, maar integendeel veel lof en
dat de medicijnen tot goed effect zijn geweest.
R 123

fol. 70

20-12-1770

Jacobus Losecaat,als rentmeester van Cornelis van Hombroek en Cornelis van Nievervaart, Heren van Asten, verpacht aan Pieter Mattijs Slaats:
- de hoeve de Wolfsberg
Zoals de huurder die al in pacht heeft - sinds 21-12-1762.
In de pacht zijn begrepen:
- huis, schuur, hof en aangelag met de landerijen daaraan gelegen. - neven
de gemeente
21 l.
- de Warandacker - in de Loverbosch
3 l.
- het land agter de schuur tot aan de laan
5 l.
- land naast het voors. - van den Eekelhoff
4 l.
- land en groes - gekomen van de voorste Heusden
5 l.
- een hooiveld - langs de kleyne Aa - met het weiveld daarachter gelegen
25 l.
De hoevenaar van de Polder zal de weg hierdoor behouden naar een hooiveld over
de Aa gelegen.

Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 130,-/jr.
Lasten: voor de verhuurder.
R 99 fol. 112vo

21-12-1770

1/2

- Mattijs Kuypers, op Heusden,
- Hendrien Kuypers,
- Pieter van den Heuvel - g.m. Elisabet Kuypers.
Zij verkopen aan Philip Reynders 3/4e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan den Hemel
╜ l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Nicasius Simonis
- land
de Snijerskamp
2 l.
1. Ambrosius Bakens
2. Jan van Riet
den Heesacker
2 l.
1. Evert van Geffen
2. Jan Slaats
den Huybeacker
2 l.
1. de Lindersestraat
2. Nicasius Simonis
- land
in de Pas
5 cops.
1. Bernardus Brunas
2. een groesweg
- land
aant Loopensaad
1 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. weduwe Antoni Boumans
- land
het Kempke
1 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. Antoni Fransen
- land
het Copsaad
1 copse.
1. Hendrik Jelisse van Helmond
2. Evert van Geffen
de Langenacker
2 l.
1. Nicasius Simonis
2. Jan Verboogen
den Hoogenacker
1 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Jan van Gog c.s.
- land
het Driehoekje
enige roeden
1. Willem Verberne
2. de weg
- groes
het Weyvelt
2╜ l.
1. weduwe Jan Souve
2. Peter Driessen van Bussel
- groes
de Karis
3 l.
1. Jan Aart Driessen
2. Peter Vermeulen
- groes
het Lindert
2 l.
1. Nicasius Simonis
2. Nicolaas van der Westen
- groes
in Lindert
1 l.
1. Jan Brunas
2. Hendrik Haasen
- de helft van het aangelag van twee huizen
╜ l.
1. Peter Driessen van Bussel

2. het aangelag van de koper
Belast met: 3/4e deel van - ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere
rente met Peter Driessen van Bussel, Nicasius Simonis en Jacobus
Smits.
Verkopers zijn de goederen aangekomen van hun ouders - en de koper namens zijn
overleden vrouw ouders.
Koopsom: ƒ 300,-.
R 99 fol. 114vo
21-12-1770 2/2
Philips Reynders is schuldig aan Francis Kerkers - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 21-9-1802 - gelost aan Jan Kerkers, als gelaste van zijn moeder.
R 123

fol. 74

27-12-1770

Jacobus Losecaat, als rentmeester dezer heerlijkheid, geeft in pacht aan Joost
Kerkers:
- de hoeve - de Polder.
Zoals de pachter deze reeds in gebruik heeft - d.d. 17-5-1764.
In de pacht zijn begrepen:
- huis, schuur en aangelag - de Polder
6 l.
- den akker neven de weg en beemden tot aan de heg
of Eekelhoff aan de akkers van de neerhuizing
14 l.
- een groes- of drenkveld - bij de laan van het
kasteel
3 l.
- een hooiveld - gekomen van de voorste Heusden gelegen over de Aa - tot aan de nieuwe laan
10╜ l.
- nog van de voorste Heusden gekomen - een weiof hooiveld, ook over de Aa gelegen neven het
voors. hooiveld
10 l.
- een weiveld bij de akker van de Polder - zoals
afgegraven is - gekomen van de Wolfsberg
- een wei- of hooiveld - over de Loop, neven de
gemeente en nieuwe laan
4 l.
- de groes- en hooiland aan de Polder - zijnde
voorheen geweest hei- en eekelhoff en nu land
en groes - neven de laan tot aan de dwarslaan
en dan over de laan - zaailand, ook voorheen
eekelhoff en hei geweest - mede tot aan de
dwarslaan. Zoals bij de hoeve de Polder in gebruik is.
de maat is onbekend
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 100,-/jr.
R 123

fol. 78

27-12-1770

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Antoni Losecaat, collecteur van de
ordinaire landsverponding en bede, 1768, in arrest:
- de vaste goederen van Willem Andriessen, Michiel Willem Heesmans in gebruik bij: Hendrik Gielens, te Deurne - tot verhaal van:
11-0.
- Idem van - Gerrit Ansems, te Vlierden - ter somme van
- Idem van - Philips Tomas Verleysdonk met Maria Dorothea
en Reynder Francis Bogaarts - in twee posten
ter somme van
ƒ 1-14-0.
- Idem van - Roeloff Graaff - zijnde een akkerke - te somme
van

ƒ

ƒ 1-00-0.

ƒ 0-05-0

0-

R 99 fol. 115vo

31-12-1770

Jan van den Boomen, te Lierop, molenaar, verkoopt namens Dielis Cleophas, aan
Jan de Haan, te Lierop:
- hooiland
in de beemden agter Ostappen
2 l.
In een grotere koop - d.d. 17-12-1770 - Lierop.

R 123

fol. 80

03-01-1771

- Joost Verleysdonk,
- Hendrik Verleysdonk.
- Willem Antoni Dirks - g.m. Catarina Verleysdonk.
Kinderen en erven van Peter Verleysdonk - en Maria van der Sande, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Joost Verleysdonk
- Willem Antoni Dirks
- huis, hof en aangelag - de Beek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 l.
1. Jelis Verhoysen
2. weduwe Willem van Vlokhoven
3. de Beek
4. de gemeente
land
de Langeacker
4 l.
1-2. weduwe Willem van Vlokhoven
3. de Beek
4. de gemeente
den Beugelhegacker 5 cops.
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2. Mattijs en Joost Smits
3. de gemeente
4. de delers
land
den Stootboom
1 l.
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2-4. de gemeente
3. weduwe Hendrik Berkers
den Dullenacker
2 l.
1. de Loop
2. weduwe Willem van Vlokhoven
3-4. de gemeente
land
de Leytentijt
2 l.
voorheen hei geweest
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2-3. de gemeente
4. de Heer Petrus Aarts
groes- of weiveld
5 l.
1-3. weduwe Willem van Vlokhoven
2. de condividenten
4. Jelis Verhoysen
2/3e deel van
het hoog Hoyvelt
dit deel 2 l.
1. Hendrik Verleysdonk
2. de ontvangers van dit lot
3. de Loop
4. weduwe Aart Wilbers
de helft van
het leeg Hoyvelt
de helft is 2 l.
1. Hendrik Verleysdonk
2. de ontvangers van dit lot
3. de Loop
4. weduwe Aart Wilbers
het agterste Diesdonkse weyvelt
3 l.
1-3. Peter Smits
2. Goort van Bussel
4. Jelis van Hugten
den Rietbeemt
2 l.

1. Antoni Fransen
2. weduwe Willem van Vlokhoven
3. Mattijs Smets
4. Goort Peter Cornelis

Verponding: ƒ 8-02-0/jr.
Bede - ƒ 2-16-0/jr.
Belast met: ƒ 5-15-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - in
een meerdere rente van - ƒ 8-10-0/jr. en waarin
de
ontvanger van het volgende lot moet betalen
- ƒ 2-15-0/jr.
- ƒ 50,- aan Jan van Eersel, zijnde een restant van koopgelden.
2e lot: Hendrik Verleysdonk
den Dollansacker

- land

- land

- 1/3e deel van

- de helft van

- weiveld

3 cops.
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2. Mattijs Aarts
3. Peter Marcelis Andriessen
4. de ontvanger
Luytehuyske
1 l.
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2-4. de gemeente
3. Jan Smets
den Heesik
2 l. 1 cops.
1. weduwe Aart Wilbers
2-3. weduwe Willem van Vlokhoven
4. de ontvangers van het vorige lot
het hoog Hoyvelt
dit deel 1 l.
1. de ontvangers van het vorige lot
2. weduwe Willem van Vlokhoven
3. de Beek
4. de ontvanger
het leeg Hoyvelt
de helft is 2 l.
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2. het vorig lot
3. de Beek
4. weduwe Jan Slaats
3 l.
1-2-3. Mattijs en Joost Smets
4. de Beek

Verponding: ƒ 3,-/jr.
Bede - ƒ 1,-/jr.
Belast met: ƒ 2-15-0/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente van
ƒ 8-10-0/jr. waarin de ontvangers van het vorige
lot
ƒ 5-15-0/jr. betalen - rentmeester de Kempenaar.
R 99 fol. 117 18-01-1771
Jan Daandel Coolen verkoopt aan Antoni Goort van Bussel:
- groes
het Bosvelt
1 l.
1. Mattijs Kuypers
2. de koper
3. weduwe Eysbouts Hendriks
4. de straat
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 1-5-1765.

Koopsom: ƒ 60,-.

R 123

fol. 83vo

18-01-1771

- Jan Hendrik Stevens, j.m. - bruidegom - ter eenre - en
- Hendrien Tielen - weduwe Reynder van Hooff - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
- Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden - dan zal de langstlevende van hen beide universeel erfgenaam zijn.
Echter als de bruidegom de langstlevende mocht zijn zal hij gehouden zijn
om aan de naaste vrienden van de bruid - ƒ 100,- uit te keren.
Hij zal ook verplicht zijn om Catarina en Jenneke van Hooff gedurende hun
verdere leven te onderhouden en te alimenteren.
- Als de bruid langstlevende mocht zijn dan zal, na haar overlijden, al hetgene
de bruidegom heeft nagelaten gaan naar de vrienden van de bruidegom.
Zij zullen - ƒ 125,- uitkeren aan de vrienden van de bruid.
Ook deze erfgenamen moeten dan de verplichting op zich nemen om Catarina en
Jenneke gedurende hun verdere leven te verzorgen.
R 123

fol. 85

21-01-1771

- Mattijs Goort van Bussel, in het Dorp,
- Antoni Goort van Bussel, op Heusden - en
- Dirk Dirks - g.g.m Elisabet Goort van Bussel - voor zijn kinderen m.n.
Francis Smits - g.m. Jennemaria Dirks - en
Johannes Aarts - g.m. Elisabet Dirks, te Liessel.
Allen kinderen en kindskinderen van Goort van Bussel - en Elisabet Mattijssen,
beiden overleden, gewoond hebbende op Heusden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Mattijs Goort van Bussel- huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag
1╜ l.
1-3. Andries van Hugten
2. Dirk Claas
4. de straat
de Grootenacker
7 l.
1. Andries van Hugten
2. weduwe Leendert van Hugten
3-4. de straat
- land
het Hairvelt
2 l.
1. Andries van Hugten
2. de straat
3-4. Mattijs Goort van Bussel
- land
de Varrenhof
3 cops.
1. Bruysten Peters
2-3. Andries van Hugten
4. Francis Smits
de Venacker
2 l.
1. weduwe Reynder van Hooff
2-3. de verkrijger
4. Martinus Slaats
- land
de Gens off Goortjesacker
1 l.
1. Andries van Hugten
2. Marten Berkers
3. de straat
4. Francis Smits
- een akkerke de nieuwe Bleek
3 cops.
1. Mattijs van den Eynden

2. Peter Hoeben
3. weduwe Leendert van Hugten
4. Marten Berkers
- groes
het Venneke
1╜ l.
1-2. Andries van Hugten
3. Dirk Claas
4. de straat
- groes
het agterste Ven
3 l.
1. de verkrijger
2. Willem Leenders van Hugten
3. Andries van Hugten e.a.
het groot Weyvelt 8 l.
1-2. Andries van Hugten
3. de verkrijger
4. de drost e.a.
- groes
het Behelpsvelt
4 l.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Marten Berkers e.a.
3. Francis Smits
4. het Broek
Belast met: 1╜ vat + ╜ kop rogge/jr. aan den Armen van Helmond - in een meerdere rente met Andries van Hugten e.a.
Verponding: ƒ 10,-/jr.
Bede - ƒ 3-6-4/jr.
2e lot: Antoni Goort van Bussel
- huis, schuur, schop, hof en aangelag
4 l.
1. Dirk Peter Martens
2. Mattijs van den Eynden
3. de kerkpad
4. de straat
- land
de Braak
2╜ l.
1. Dirk Claus
2. Jan Andries Tielen
3. de straat
4. weduwe Leendert van Hugten
- land
aant Huyske
2 l.
1. Dirk Peter Martens
2. Mattijs van den Eynde
3. weduwe Eysbout Hendriks
4. de straat
het kleyn Heykampkeacker
1 l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Jan van de Leensel
3. Jan Lomans
4. het straatje
- een drieske het Nieuwvelt
3 cops.
1. Francis Berkers
2. het straatje
3. Jan van de Leensel
4. de straat
- groes
het Behelpsvelt
2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Marten Berkers
3. Bruysten Peters
4. het Broek
- groes
de Zil
2 l.

1. Mattijs Slaats
2. de verkrijger
3. Mattijs van den Eynde
4. Jan Verberne c.s.
een klein Weyveltje 2 l.
1. Dirk Peter Martens
2. Francis Berkers
3. Jan Lomans
4. de straat
het groot Weyvelt 6 l.
1. Mattijs Slaats
2. de drost
3. Nol Slaats
4. Peter Canters
het Aa-velt
3 l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Mattijs Kuypers
3. Daandel Coolen
4. de Aa
- groes
de Horst van Dirk Driessen
1-3. Philips van Hugten
2. Willem Daandel Coolen
4. het straatje
de Willigeacker
2╜ l.
1. Mattijs van den Eynde
2. weduwe Eysbout Hendriks
3. Nol Slaats
4. de Waterlaat
den groen Willigeacker
2╜ l.
1. Dirk Peter Martens
2. de verkrijger
3. de Waterlaat
4. weduwe Eysbout Hendriks
- een schuur en den dries
1 l.
1. het straatje
2. de verkrijger
3. Jan van de Leensel
4. de straat
den Grootenacker
2╜ l.
1. Peter Canters
2. de verkrijger
3. Jan Lomans
4. de Waterlaat
het Huyskeackerke off Emkesackerke 1 l.
1-3. Willem Coolen
2. Peter Boumans
4. de weg
- land
het Nieuwvelt
1. Francis Berkers
2. de straat
3. Jan van de Leensel
4. de verkrijger
- land
het Heycampke
1. Peter Boumans
2-4. Mattijs van den Eynde
3. de gemeente
- land
de Vlinkert
1 l.

2 l.

3 cops.

3 cops.

1-4. Mattijs van den Eynde
2. Peter Canters
3. de gemeente
het Aa-veltje
1╜ l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Jan van de Leensel
3. de verkrijger
4. de Aa
het Weyvelt
2╜ l.
1. Francis Berkers
2. de verkrijger
3. Jan Lomans
4. de straat
de voorste Heycampacker
1╜ l.
1. weduwe Reynder van Hooff
2. Marten Berkers
3. Jan Andries Tielen
4. Hendrik van Bussel
de agterste Heycampacker
5 cops.
1. Hendrik van Bussel
2. Maria Wouter de Groot
3. Marten Berkers
4. de straat
- een perceeltje
Nieuwe Erve
1 l.
1. Jan van de Leensel
2. Mattijs van den Eynde
3. de Heycampke
4. de weg
- groes
het Busveltje
1 l.
1. de verkrijger
2. Mattijs Slaats
3. Pieter van Loon
4. weduwe Eysbout Hendriks
- 14 eikenbomen en ΘΘn kersenboom - staande op het land van Mattijs van Bussel.
Belast met: ƒ 1-11-4/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-05-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-03-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ╝e deel van ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten - met Francis
Berkers en Jan van de Leensel.
- ╝e deel van ƒ 0-2-13/jr. aan den Armen van Asten - met Francis
Berkers en Jan van de Leensel.
3e lot: Dirk Dirks en zijn twee kinderen
- met hetgene zij reeds hebben ontvangen uit de boedel zullen zij nog:
- ƒ 1000,- krijgen van Antoni Goort van Bussel.
R 123

fol. 90

24-01-1771

1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Jan van de Sande - weduwnaar van Elisabet
Verberne - t.b.v. zijn kinderen Maria, Jan, Catarina en Willemyna.
Hij wil hertrouwen met Jennemie Canters.
Roerende goederen
- een bed met toebehoren, een kinderbedje, vier lakens,
- twee kisten, een trog, een "schaapke of kaske" , drie stoelen,
- enige ketels, potten en pannen,
- enig tinnen bestek,
- vier koeien, een trekos, een os van twee jaar,

- een hoge en een lage kar, een ploeg en eg,
- enige landbouwgereedschap.
R 123
fol. 91vo
24-01-1771 2/2
- Jan van der Sande - weduwnaar van Elisabet Verberne - namens zijn vier kinderen geass. met Hendrik Paulus Verberne, grootvader van de kinderen - bruidegom - ter eenre - en
- Jennemie Canters, j.d. - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren zullen deze ΘΘn zijn met
de v≤≤r-kinderen.
Wel zullen deze v≤≤r-kinderen de goederen van hun grootvader ontvangen.
De goederen die van de ouders van de bruidegom te verwachten zijn - komen zowel aan de v≤≤r- als nß-kinderen.
- Als uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden en de bruidegom komt te
overlijden v≤≤r de bruid - dan zal deze uit de boedel gaan met de door haar
ingebrachte goederen en nog - ƒ 70,-.
- Als de bruid komt te overlijden v≤≤r haar man, zonder kind(eren) na te laten
dan zal haar nalatenschap komen aan haar man.
R 32 fol. 35

28-01-1771

Leendert van Riet heeft zijn termijn, als kerkmeester, verlengd tot St. Jan
1773.
R 164

fol. 100

02-02-1771

1/2

Taxatie van de onroerende goederen die Mattijs Peter Wilbers "bij mangeling"
zal overdragen aan Jan Peters van Bussel.
de nieuwe Dries
2 l.
ƒ 40,1-2. Jan Peters van Bussel
3. de straat
het Heytvelt
3 cops.
ƒ 10,1. Joost Koppens
2. Jan Peters van Bussel
3. weduwe Jan Tijsse van Dijk
4. de straat
50,Jan Peters van Bussel draagt over:
- groes
de Fransendries - a.d. Astense Dijk
ƒ 50,1. Mattijs Peter Wilbers
2. weduwe Jan Tijsen van Dijk
3. de gemeente
4. Jan Smits en Jan Peters van Bussel

1╜

50,R 99 fol. 117vo
02-02-1771 2/2
Mattijs Peter Wilbers geeft bij vermangeling over aan Jan Peters van Bussel,
aan den Astense Dijk - waarde - ƒ 50,-.
- groes
den nieuwen Dries
2 l.
1-2-3. Jan Peters van Bussel
4. de straat
- groes
het Heytvelt
3 copse.
1. Joost Koppens
2. Jan Peters van Bussel
3. weduwe Jan Tijssen van Dijk

ƒ
l.

ƒ

4. de straat
"De verkoper kan wegens swaare en extraordinaare bevinge sijner ledematen niet
wel in staat sijnde te tekenen" - is geass. met Jan Paulus van Dijk.
Jan Peters van Bussel geeft bij vermangeling over aan Mattijs Peter Wilbers waarde - ƒ 50,-.
- groes
de Fransendries - aan den Astense Dijk
1╜ l.
1. de koper
2. weduwe Jan Tijssen van Dijk
3. de gemeente
4. Jan Smits en de verkoper
R 99 fol. 119vo

02-02-1771

- Maria Willems van den Eerenbeemt,
- Antoni Verleysdonk - g.g.m. Jenneke van den Eerenbeemt - daarbij ΘΘn zoon,
Willem Verleysdonk, te Meyl,
- Tieske van Roy - weduwe Willem van den Eerenbeemt - geass. met Willem, haar
zoon,
- Francis van den Eerenbeemt,
- Willem Roefs - g.m. Elisabet van den Eerenbeemt.
Zij verkopen aan Pieter Klomp:
- huis, stal, schuur en hof - in het Dorp ╜ l.
1. Antoni Fransen
2. Francis van den Eerenbeemt
3. de straat
4. Antoni Jan Nelisse
Belast met: ƒ 4-17-8/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 99 fol. 121 05-02-1771
Roedolff Graaff, te Budel, verkoopt
- land
1.
2.
3.
R 99 fol. 121vo

aan Arnoldus van Gerwen:
de koper
Francis van Hout
de weg

1 l.

08-02-1771

Anna van Helmond - weduwe Jan Verberne - nu g.m. Jan Adriaan van Vessem - verkoopt aan Francis Verberne:
- land
den Hoogenacker
1╜ l.
1. Francis Verberne
2. de straat
de Lindersenacker 1╜ l.
1. Antoni Fransen
2. Jan Francis Timmermans
Aangekomen bij "versterf" van Jan Verberne - deling - d.d. 13-12-1769.
Koopsom: ƒ 52,-.
R 123

fol. 93

16-02-1771

1/2

Compareerde voor schepenen - Gerrit van Riet, vorster, welke vertoonde een autorisatie - luidende:
Alzo Jan Tijssen van Hugten, te Lierop, bij "versterff" voor ╝e deel erfge-

naam is van de vaste goederen door wijlen Mattijs van Hugten nagelaten t.w.:
- huis en aangelag
1╜ l.
- land
den Hoekacker
╜ l.
den Beckersacker
3 l.
- land
Marieacker
2╜ l.
Beemtacker
1 l.
- groes
de Kempkes
10 l.
- groes
het Startvelt
2 l.
Alles gelegen te Asten.
Omdat - Jan Tijs van Hugten,
- Arnoldus Aarts - g.m. Anneke T. van Hugten,
- Willemyn T. van Hugten - en
- Helena T. van Hugten
als erfgenamen verzuimd hadden op de secretarie de overboeking van de voors.
percelen te laten plaats vinden is hen de boete - zoals vermeld in de publicatie - d.d. 22-1-1732 - opgelegd.
Zij hebben de boete niet voldaan.
Hij neemt deze goederen in arrest "tot verhaal van de boete".
R 16 fol. 128 28-02-1771
2/2
Den drossard, aanlegger - contra - Arnoldus Aarts - g.m. Jenneke van Hugten,
- Willemyn van Hugten,
- Helena van Hugten,
- Jan Tijssen van Hugten
"gearresteerde in
bonis" te Lierop, gedaagden.
Betreffende de nagelaten goederen van wijlen Mattijs van Hugten.
R 99 fol. 122vo

19-02-1771

- Willem Verdeuseldonk, te Vlierden - g.m. de weduwe van Antoni van de Loverbosch - waarvan twee kinderen in leven zijn m.n. Laurens en Jennemie,
- Jan Antoni Driessen,
- Nicolaas Antoni Driessen,
- Marcelis Antoni Driessen, te Buul,
- Cornelis Reynders,
- Peter Cornelissen,
- Goort Cornelissen,
- Goort Roymans - g.m. Anneke Cornelissen,
- Willem van Gog - g.m. Maria Marten van den Boomen - mede voor zijn zwager:
- Jan van den Bosch, te Deurne.
Zij verkopen aan Joost Janse Smets:
- hooiland
het Busselsvelt
2 l.
1-3. de Aa
2. weduwe Willem van Vlokhoven en
Joost Verlensdonk
Koopsom: ƒ 36,-.
Conditie: Mochten Laurens en Jennemaria, als zij meerderjarig geworden zijn,
niet tevreden zijn over de verkoop dan kunnen zij haar 1/5e deel terug halen - met restitutie van 1/5e deel van de koopsom.
R 99 fol. 123vo

22-02-1771

1/2

- Pieter Verberne, te Eyndhoven,
- Jan Verberne, te Liessel,
- Jan TaabΘ - g.m. Cathrina Verberne,
- Johannes van Geldrop - g.m. Alegonda Verberne, te Helmond.
Kinderen en erven van Joost Verberne - g.g.m. Maria Smits.

-

Zij verkopen aan de kinderen van Jan TaabΘ m.n. Joost, Bernardus, Jan,
cus, Gerardus en Antoni:
- een huis of een gedeelte daarvan, scheidende met Paulus Verberne, op
brandmuur
╜ l.
1. Paulus Verberne
2. Jan Nijssen
3. de straat
4. Francis van Hout
Erbij hoort een waterput aan het huiske van Jan Peter Nijssen - en die
meen gebruik is.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom:

Hendride

in geƒ 50,-.

R 99 fol. 124vo
22-02-1771 2/2
Jan TaabΘ is, namens zijn kinderen, schuldig aan Pieter Verberne, te Eyndhoven:
- ƒ 50,- α 4%.
R 24 fol. 127 25-02-1771
- Antoni Losecaat, collecteur van de verponding, 1766, aanlegger.
contra
Weduwe Jan Verreyt, in het Dorp, gedaagde.
Gedaagde is nog - ƒ 8-3-10 schuldig van verponding over 1766.
- Idem - aanlegger - contra - Francis van de Loverbosch, gedaagde.
Gedaagde is nog ten achter van de reδle verponding, 1767
ƒ 3-12-10
Van de landsverponding, 1768
ƒ 4-14-04
06-14

ƒ

8-

R 99 fol. 125 27-02-1771
Pieter Willem Slaats, op Heusden, verkoopt aan Jacobus Losecaat:
Nieuwe Erven - op den agtersten Heusden
3 l.
3. den dijk
4. de gemeente
1. de koper
2. Marten Berkers
Verkoper aangekomen van de gemeente - in 1768.
Koopsom: ƒ 14-5-0.
R 16 fol. 125 28-02-1771

1/3

- Hendrik van Bussel,
- Philips Gerrits van Hugten - g.m. Anneke van Bussel,
- Francis Berkers - g.m. Helena van Bussel,
Kinderen en erven van wijlen Maria Coolen.
- Peter Coolen,
- Hendrik van Helmont - g.m. Anneke Coolen,
- Goort Peters van Bussel - g.m. Jenneke Coolen,
Kinderen en erven van wijlen Tiele Coolen.
- Willem Daandel Coolen,
- Peter Willem Slaats - g.m. Maria Daandel Coolen
Zij mede voor hun innocente vader, Daandel Coolen.
Allen erfgenamen van wijlen Francis Coolen, aanleggers.
contra
- Joost Gerrit Kerkers - als voogd over de minderj. kinderen van wijlen Peter
Kerkers - en Jennemarie Timmermans, gedaagde.

R 123
fol. 101vo
22-04-1771 2/3
Joost Gerrit Kerkers - mede voor Peter Timmermans, te Hees, als voogden over de
onm. kinderen van wijlen Peter Kerkers - en Jenneke Timmermans, gewoond hebbende in de Wolfsberg - geeft te kennen - dat vermits:
- Hendrik van Bussel,
- Philips Gerrits van Hugten - g.m. Anneke van Bussel,
- Francis Berkers - g.m. Helena van Bussel,
kinderen en erven van wijlen Maria Coolen.
- Peter Coolen,
- Hendrik van Helmond - g.m. Anneke Coolen,
- Goort Peters van Bussel - g.m. Jenneke Coolen,
kinderen en erven van wijlen Tiele Coolen.
Alsmede:
- Willem Daandel Coolen,
- Jan Daandel Coolen,
- Willem Slaats - g.m. Maria Daandel Coolen,
kinderen en erven van Daandel Coolen.
Allen als naaste bloedverwanten van wijlen Francis Coolen.
"Eerst bij instrumente in den voorleede jaare aan hun voogden hadde gequerelleert zeeker mutueel testamentaire dispositie en uytterste wille, den 20e jan.
1755, alhier wettig gepasseert tusschen Frasncis Coolen voornoemt en zijne
huysvrouw, Antonetta van Weert.
En gesustineert dat de opgemelde Antonetta van Weert, langstlevende der voorn.
conthoralen geweest sijnde geene bevoegtheyt hadde gehad om (gelijk deselve
bij transport ter secretarye, alhier, den 26 january 1760, gedaan heeft) te
transporteeren, ten behoeve van Peter Kerkers en zijne huysvrouw Jennemie Timmermans, alle goederen door wijle haare voors. man, Francis Coolen nagelaten.
(Om haar te alimenteere en de schulden te betaalen) als strekkende tot prejudicie van de voors. naaste vriende van Francis Coolen, hun regt van successie tot
de nalatenschap van den gesegde Francis Coolen. Dat door hun gemelde voogde
voorn. onder bekomen approbatie van Heeren Schepenen, alhier, daarop met deselve provisioneel accoord zijnde aangegaan van aan die naaste vriende te sulle
voldoen 225 gulden en 42 gulden wegens 20e penning en jura te restitueere.
Dog op hetselve geen approbatie volgens ingenomen advise hadde konne bekomen.
waarop aan de zijde van de voorn. naast bestaande en bloedverwanten wijlen
Francis Coolen zoo verre was voortgeprocedeert tegens hun, als voogde, dat door
deselve van Eysch en Aanspraak was gedient en als nu tot voorkoming van procesen zwaare kosten vandien ten overstaan en bijwesen van Schepenen, Commissarisse, alhier, den 2e april l.l., met Pieter Tiele Coolen, Jan Daandel Coolen en
Francis Berkers soo voor haar selve alsmede voor en in den naam van de verdere
naaste bloetvriende van Francis Coolen hadde geaccordeert, dat deselve van
haare begonnne proceduure afziende, genoege zoude neemen met 160 gulden eens en
verders hunne eyge kosten voldoen, sooals de selve ook voldaan moeten worden door
de voogden die ten desen hebben moeten maken.
En compareerde totdien mede de voorn. Pieter Tiele Coolen, Jan Daandel Coolen
en Francis Berkers soo voor haar selve alsmede hun fort en sterk makende en den
rato caveerende voor hunne broeders en zwagers respective naaste bloetvriende
van wijlen Francis Coolen voorn.. Dewelke verklaarden met de genoemde voogden
in voegen voors. te hebben geaccordeert en gevolgelijk wederzijts elkander bij
desen te ontslaan, bevrijden en zoveel nodig te renuntieeren van en aan sodanige actie als hun comparanten ten reguarde van de voors. nalatenschap van voorn.
Francis Coolen over en weder mogte ofte zoude kunnen competeeren. Mits deselve
eerste comparant als voor aan de laatste comparanten voldoen en betaalen, eens
sonder meer 160 gulden en ider betalende zijne costen en dese ider voor de
helft. En zal hierop worden versogt de approbatie van den den geregte, alhier,
Aldus gedaan en gepasseert ter secretarie van Asten, op den 22 april 1771, ten
overstaan van Leendert van Riet en Willem Verhaseldonk, schepenen".

R 28 fol. 78vo
29-04-1771 3/3
Gezien de acte van accoord - d.d. 22-4-1771 - aangegaan door Joost Kerkers en
Peter Timmermans - voogden over de onm. kinderen van wijlen Peter Kerkers en de naaste vrienden van wijlen Francis Coolen - wegens zijn nalatenschap.
Volgens een vroeger accoord zouden de voogden uit moeten keren - ƒ 272,-.
Nu wordt dit - ƒ 160,- en de kosten half/half.
R 123

fol. 94vo

06-03-1771

Willem Bruynen - en Alegonda van de Cruys, zijn vrouw, verklaren hun testament
- d.d. 20-3-1756 - te "revoceeren, dood ende teniet te doen" niet willende
dat het enig effect zal hebben.
R 123

fol. 95vo

Christoffel Miltner en Jan
Armen en regenten van Asten
Christoffel wil te Schiedam
Deze wordt hem toegestaan cragt behoud".
R 99 fol. 125vo

13-03-1771
Canters verklaren dat zij, op 7-2-1767, t.b.v. den
een acte van borgtocht hebben laten passeren.
gaan wonen en verzoekt om een ontlastbrief.
mits de voors. acte van borgtocht haar "volle
14-03-1771

1/2

Johannes Slaats verkoopt aan Mattijs Muyen, te Ommel:
Nieuwe Erven - te Ommel
3 l. 25 r.
1. Hendrik Verhees
2-3. de gemeente
Verkoper aangekomen van de gemeente - d.d. 4-7-1768.
R 99 fol. 127 04-04-1771
2/2
Johannes Francis Slaats, te Ommel, verkoopt aan Willem Roefs:
- hei
Nieuwe Erve
1 l.
1. de weg of Dijk
2-4. de gemeente
3. Mattijs Muyen
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.

Koopsom: ƒ 30,-.

Koopsom: ƒ 20,-.

R 99 fol. 126 16-03-1771
Reynder Hendrik Aarts, op Voordeldonk, verkoopt aan Paulus van Gerwen, in het
Dorp:
- een huis, hof en aangelag - op Voordeldonk
4 l.
1. Jan Aarts
2. Hendrik Jacob Martens
3. Nol van Hugten
4. Philip van Hout
- land
de Reuselman
3 l.
1. Jan Aarts
2. de straat
3. Francis Deenen
4. Francis van Bussel
- land
het Rinkvelt
2╜ l.
1. Mattijs Bollen
2. Marten Vermeulen
3. Joost Kerkers

4. Hendrik Jacob Martens
de Horst
1╜ l.
1. Nol van Hugten
2-4. Jan Aarts
3. weduwe Joost van Hugten
- groes
over de straat
1 cops.
Waar de schop en een kleyn huyske op
staat, waarin de moeder van de verkoper
haar leven lang mag blijven wonen en
dat door de koper in goede reparatie
moet worden gehouden.
- hooiveld
3 l.
1. Jan Aarts
2. weduwe Joost van Hugten
3. Hendrik Marten Gielens
4. Peter Berkers
het Eeuzel
2 l.
1. Francis van Bussel
2. Jan Aarts
3. Francis Deenen
4. Nol van Hugten
Belast met: ƒ 2-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 21-3-1764.
Koopsom: ƒ 475,-.
- groes

R 99 fol. 126vo

02-04-1771

- Tomas Canters, te Vlierden,
- Pieter Wilem Jacobs, te Deurne - mede voor zijn moeder, broer en zusters.
Zij verkopen aan Francis van Hugten, te Vlierden - de onverdeeelde helft in:
- een hooiland
in de Luttelhees
4╜ l.
3. de Aa
4. Mevr. Cotshausen
1. Jan van Riet
in de Wolschot
2 l. (1 zille)
1. Aart Zeegers
2. Hendrik Roymans
3. de Aa
Verkoper aangekomen in een meerdere koop - Vlierden - d.d. 13-12-1770.
Koopsom:
lasten.
R 99 fol. 127 06-04-1771
- Willemyn en Helena van Hugten,
- Jan van Hugten, te Lierop.
Zij verkopen aan Arnoldus Aarts - g.m. Jenneke van Hugten 3/4e deel onverdeeld
in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag
1╜ l.
1-3. kn Tomas van der Weerden
2. weduwe Aart Wilbers
- land
1 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. de straat
den Hoekacker
╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. kn Tomas van der Weerden

de

-

den Berkersacker
3 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Antony Kuypers
- land
den Lange- of Marieacker
1. Jan van den Boomen
2. kn Tomas van der Weerden
- land
den Breedenacker
1. Antoni Evers
2. Peter Berkers
den Beemtacker
1 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. den Dries
- groes
de Kempkes
10 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Jenneke Symons
- groes
het Hart- off Startveltje
1. Jelis Verhoysen
2. de straat
Belast met: 3/4e deel van 7 vat rogge/jr. (peelse maat) oort.

2 l.
2╜ l.

2 l.

in kap. ƒ 117-03-3

- 3/4e deel van ƒ 0-18-12/jr. aan de Kerk van Asten in kap. ƒ

17-119.
Aroldus Aarts is via zijn vrouw eigenaar van het ander ╝e deel.
Koopsom: ƒ 450,-.
R 99 fol. 129 06-04-1771

1/3

Peter Roymans, te Venroy, verkoopt aan Hendrik Jelis van Helmond de helft in:
den agterste Campacker
geheel 3 l.
1. weduwe Antoni Boumans
2. Hendrik Haasen
't voorste Vlasvelt 2 l. 35 r.
1. Hendrik van de Mortel
2. Lambert Cornelis
Belast met: de helft van ƒ 0-9-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere
rente met Jan Timmermans.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 5-11-1770.
Koopsom: ƒ 53-3-0.
R 99 fol. 130vo
07-05-1771 2/3
Hendrik Haase - g.m. Elisabet Slaats - weduwe Hendrik Laurens Roymans - waarbij
twee kinderen in leven - welke met het overlijden van hun oom, Peter Roymans,
zijn aangekomen - bij deling - d.d. 5-11-1770 - zie vorige acte.
Zij verkopen nu aan Hendrik Jelis van Helmond de onverdeelde helft in:
den agtersten Campacker
geheel 3 l.
1. weduwe Antoni Boumans
2. de koper
't voorste Vlasvelt 2 l. 35 r.
1. Hendrik van de Mortel
2. Lambert Cornelis
Belast met: de helft van ƒ 0-9-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente met Jan Timmermans.
Koopsom: ƒ 53-3-0.
R 28 fol. 79vo
29-04-1771 3/3
ook: R 148 - 29-04-1771.
Gezien het request van Hendrik Haasen - g.m. Elisabet Slaats - weduwe Hendrik
Laurens Roymans waarvan nog in leven zijn twee kinderen m.n. Anna Maria en He-

lena, welke kinderen "bij versterff" met haar oom, Peter Roymans, aangekomen
zijn:
- een akker
3 l.
- groes
2 l. 35 r.
Deling - d.d. 5-11-1770.
Belast met: 9 stuiver/jr. aan de Kempenaar.
Peter Roymans heeft zijn helft aan Hendrik Dielis van Helmont voor - ƒ 53-3-0
zonder enige kosten enz. - echter op die mits, dat de koper op gelijke voorwaarden het deel - toekomende aan de kinderen zou kopen.
De opbrengst zal gebruikt worden om de schulden uit het eerste huwelijk van de
vrouw te betalen.
Naschrift: "Fiat" mits de opbrengsten worden gebruikt ten voordele van de kinderen.
R 123

fol. 96vo

11-04-1771

1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Willemyna van Hugten - weduwe Antoni van
Lierop - t.b.v. Jan, Maria, Martinus, Jelis, Francis en Anneke, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Jan van de Moosdijk.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk 3 l.
1. Mattijs Smits
2. Jan Jelis van Hugten
den Bergacker
4 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Willemyn van Hugten
de Heyacker
2 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Hendrik van Hugten
- land
de drie Copsaat
2 l.
1-2. Hendrik van Hugten
de Voorste acker
2 l.
1. Mattijs Smits
2. de weduwe in deze
de Langenacker
1╜ l.
1. Peter Smits
2. Mattijs Smits
de voorste Willigeacker
3╜ l.
1. Peter Smits
2. de weduwe in deze
- nog een
voorste Willigeacker
1╜ l.
1-2. Jan Jelis van Hugten
den Bosacker
4 l.
1. Mattijs Smits
2. de weduwe in deze
- groes
het Voorste veltje 1╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. de weduwe in deze
- groes
voor de Beek
5 cops.
1. Peter Smits
2. Jan Jelis van Hugten
het Weyvelt
11 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. de weduwe in deze
- groes
het Bosvelt
10 l.
1. weduwe Hendrik Berkers
2. de Beek

- huis, hof en aangelag
-

-

╜ l.
1. de weduwe in deze
2. de straat
de Voorste acker
2 l.
1. de weduwe in deze
2. Jan Jelis van Hugten
de voorste Willigeacker
7 cops.
1. de weduwe in deze
2. Jan Jelis van Hugten
de helft van
de vier Loopenseacker
2 l.
1. Hendrik van Hugten
2. Jan Jelis van Hugten
de helft van
de Santacker
2 l.
1. Mattijs van Hugten
2. Jan Jelis van Hugten
het Nieuwveltje
1╜ l.
1. Mattijs Smits
2. de weduwe in deze
1/3e deel van
het voorste Weyvelt 4 l.
1-2. de weduwe in deze
het Euveltje
1╜ l.
1. de Beek
2. de weduwe in deze
een weyveltje over de Beek 1╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Mattijs Smits
1/3e deel in
het Aa-velt
1 l.
1. Hendrik van Hugten
2. Jan Jelis van Hugten
Roerende goederen
een "vere" bed met toebehoren, twee linnen bedden en toebehoren, zes paar
lakens,
enige ketels, potten en pannen,
zes kop en schotels "Delfts",
twee kisten, twee koetsen, acht stoelen, een kastje, twee tafels,
vuurgerei,
enig tin en koper bestek,
klein landbouwgereedschap,
twee hoge karren, twee slagkarren, twee eggen, een ploeg,
een paard, vier melkbeesten, een os, drie kalveren, 25 schapen,
60 vat rogge, 15 vat boekweit,
twee karren hooi en zes vijm stro.
Schulden
2/3e deel van - ƒ 200,- aan de kinderen van Francis van Lierop, te Someren.
Pretenties
ƒ 24,- van Hendrik Aart Slegers,
ƒ 60,50
van verkochte schapen.

R 123

fol. 100

11-04-1771

2/2

- Willemyn van Hugten - weduwe Antoni van Lierop - geass. met Francis van Lierop, haar schoonvader, te Someren en Francis van Hugten, haar broeder, te
Vlierden - deze namens haar kinderen - bruid - ter eenre zijde - en
- Jan van de Moosdijk, j.m. - bruidegom - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beide alle goederen die zij bezitten.
- Indien de bruid v≤≤r haar man komt te overlijden zonder kind(eren) uit dit

huwelijk na te laten, kan hij, indien dit met de v≤≤r-kinderen kan worden
overeengekomen, in de boedel blijven zitten.
- Indien dit niet kan zal hij met - ƒ 200,- uit de boedel gaan.
- Als de bruidegom v≤≤r zijn vrouw komt te overlijden, zonder kind(eren) na
te laten, dan zal zij zijn nalatenschap ontvangen.
Zie: Decreetboek - fol. 79vo.
R 74 fol. 154vo

08-05-1771

1/4

Francis de Jong, geboren en wonende te Helmond, 44 jaar - g.m. Jennemie Sloote,
twee v≤≤r-kinderen heeft "geconfesseert".
Hij is wever van beroep, doch om de kost te verdienen gaat hij "ville" en bedelen.
Hij is gistermorgen van huis gegaan en hier gekomen om te "ville" doch heeft op
de Mart aan de kramen gebedeld, alsook aan de Molen, bij de pastoor en de
Bruyn.
R 74 fol. 155 08-05-1771
2/4
Jan Zabel, bedeljager, verklaart - dat hij gistermiddag, zijnde marktdag, door
de winkels of kramen gaande heeft ontmoet, Francis de Jong, uit Helmond,
zijnde een paardevilder, die tegen hem, comparant, zei: "Racker".
Hierop heeft hij voorn. Francis met zijn stok op zijn rug geslagen, waarop deze
zei: "Ik ben hier op een vrije markt, ik mag er zowel zijn als gij".
Waarop hij, comparant, zei: "Dan moet gij ook een ander te vreede laate".
Tegen den avond is hij den voorn. Francis weer tegengekomen, zijnde aan het bedelen. Hij heeft hem toen opgedragen te vertrekken, hetgeen deze niet wilde
doen.
Francis heeft daarop een mes getrokken zeggende: "Komt met mijn alleen, dan zal
ik U door het backus snijden" de comparant wegduwende en zijn weg vervolgende.
Verder verklaart hij dat hij de voorn. Francis verscheidene malen, alhier, al
bedelende, heeft ontmoet en hem gewaarschuwd dat dit niet mocht of hij zou hem
op het kasteel moeten brengen.
Francis heeft hem ook wel bedreigd dat hij hem met zijn mes "tot in zijn ziel
soude steecken".
Bevestigd onder eede.
R 30 fol 156 08-05-1771
3/4
Hendrik Janse Roeters, 26 jaar, verklaart - dat hij gisteren, tegen de avond
op de Markt is geweest "omtrent de lindeboomkes van Antoni Fransen" waar veel
personen aanwezig waren o.m. Jan Arnoldus Smits, Arnoldus Vrients, Francis
Coolen, Mattijs Herings en ook Francis de Jong, vilder, uit Helmond, die daar
veel geraas en getier maakte en een mes in zijn hand had en duidelijk zei:
"Ik geef de duyvel lijff en ziel, soo ik Asten niet in brant steeke".
E.e.a. is onder eede bevestigd.
R 30 fol. 156vo
08-05-1771 4/4
Jan Wandel, schutter - deze legt een ongeveer gelijke verklaring af als Hendrik
Jan Roeters - zie: R 30 - fol. 156 - 8-5-1771 - terzake van Francis de Jong.
R 32 fol. 35vo
24-05-1771
Mattijs van Bussel, in het Dorp, wordt aangesteld tot vierman i.p.v. Marcelis
Berkers.

R 123

fol. 103vo

24-05-1771

- Mattijs Aart Wilbers - g.m. Hendrien Hendrik Hendriks,
- Wilbert Jan Wilberts - g.m. Maria Hendrik Hendriks,
Kinderen en erven van Hendrik Hendriks - en Antonetta Slaats, beiden overleden,
gewoond hebbende aan den Astense Dijk.
Zij verdelen de nagelaten ouderlijke goederen.
1e lot: Mattijs Aart Wilbers
- huis, schuur, stal, hof en aangelag
4 l.
1. Martinus van Hooff
2. Jan Andriessen
- land
het Ouland
3╜ l.
1. kn Jan Tijssen van Dijk
2. Martinus van Hooff
den Bergacker
4╜ l.
1. Goort Peter Cornelis
2. de verkrijger
de Venacker
2╜ l.
1. Martinus van Hooff
2. Antoni van Dijk
- land
het Lankhout
1 l.
1. Martinus van Hooff
2. Jan Paulus van Dijk
- land
den Teyn
1╜ l.
1. kn Jan Tijssen van Dijk
2. Jan Paulus van Dijk
- land
de Beek
1 l. 3 cops.
1. Martinus van Hooff
2. Hendrik Verleysdonk
den Kleynenacker
2 cops.
1. de verkrijger
2. weduwe Willem van Vlokhoven
- groes
het Grootvelt
8 l.
1. kn Jan Tijssen van Dijk
2. Jan Smets
- groes
het Bestevelt
3 l.
1. Jan Andriessen
2. Jan Paulus van Dijk
- groes
de Zeel
2 l.
1. Martinus van Hooff
2. de verkrijger
- groes
aan de Aa
2 l.
1. Goort Peters
2. de verkrijger
- groes
de Vunt
2 l.
1-2. de gemeente
- land
een ackerke aan den Dijk
1╜ l.
1. de verkrijger
2. kn Jan Tijssen van Dijk
Verponding: ƒ 17-0-02/jr.
Bede - ƒ 4-7-14/jr.
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmond.
- ƒ 5-14-4/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-02-8/jr. aan den Armen van Asten.
2e lot: Wilbert Jan Wilbers

- huis, stal, schuur, hof en aangelag - omtrent de Capel, te Ommel
1 l.
1. de straat
2-3. Hendrik Halbersmit
- een huisplaats en aangelag
2 l.
1. de straat
2. Jan Maas
- een huisplaats - gekomen van Jan van Rest
7 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. de straat
- land
1╜ l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Joost van Wetten
- land
1╜ l.
1. Francis van de Vorst
2. Willem Roefs
- land
1 l.
1-2. de verkrijger
- land
2 l.
1. Willem Roefs
- land
2 l.
3-4. de straat
den hoogen Looacker 2 l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Arnoldus Zeegers
- groes
Schoone Jansvelt
3 l.
1. Mevr. Cotshausen
2. Jan van Kessel
- groes
het Broekvelt aan de Eend na het Laarbroek
4 l.
1. de weg vant Broek off weduwe Hendrik
Berkers
2. het Broek
3. de weg na Ommel
4. het volgende perceel
- groes
3 l.
1. het vorige perceel
2. Elisabet van de Loverbosch
den dries over de straat
1╜ l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Hendrik Halbersmit
- groes
4 l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2-3. het Broek
den Dries aan het Eyntje
2 l.
1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit
- groes
het Swartbroek aan de Loop
aan de zijde van Ommel
1╜ l.
1. Jan Canters
2. Willem Roefs
- groes
in de Swartbroek - over de Loop 3╜ l.
1. Jan Canters
2. Goort Lomans
- 1/3e deel in
het Rouwven
groes/land
2╜ l.
1. de hei
2. Willem Roefs
- groes
in Teuniskesven
3 cops.

1. de mistweg
2. weduwe Jan Verhoysen

Verponding: ƒ 22-12-4/jr.
Bede - ƒ 6-10-2/jr.
Belast met: ƒ 3-0-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 1-8-2/jr. aan de Heren van Asten.
R 99 fol. 131vo

31-05-1771

1/2

Jan Adriaans van Vessem - g.m. Anna van Helmond - weduwe Jan Verberne verkoopt
aan Antoni Timmermans:
- land
het Rootsvelt
3 l.
1. Hendrien Verberne
2. weduwe Jan Verreyt
3. Ambrosius Bakens
4. de Rootse Loop
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 13-12-1769.
Koopsom: ƒ 118,-.
R 99 fol. 132vo
Hendrien Verberne, te Deurne,
van Jan Adriaans van Vessem - land

18-06-1771 2/2
vernadert de koop - gedaan door Antoni Timmermans
d.d. 31-5-1771.
het Rootsvelt
3 l.
1. Hendrien Verberne
2. weduwe Jan Verreyt
3. Ambrosius Bakens
4. de Rootse Loop
Koopsom: ƒ 118,-.

R 28 fol. 80vo

03-06-1771

Gezien het request van Mr. Hendrik van Rijsingen, advocaat, te Helmont - als
executeur van het testament van wijlen Hendrik Bruynen, coopman, te Geldrop,
waarin o.m.:
Dat aan de kinderen van Johannes Bruynen, zoon van Hendrik Bruynen is toegevoegd - ƒ 900,- uit een meerdere som van - ƒ 1600,- staande op het Corpus van
Asten α 2╜%.
Verzocht wordt om een nieuw contract hiervan te maken.
Opmerking: Er is nog sprake van de kinderen van Henricus Bruynen - andere zoon
van Hendrik Bruynen.
R 32 fol. 36

22-06-1771

Hendrik Haasen en Johannes Jansen worden aangesteld tot borgemeester van
St. Jan 1771 - '72.
Johannes Jansen, welke absent was, is beδdigd op 10-7-1771.
Tot setters worden benoemd: Laurens Jelisse en Peter van Bussel.
R 99 fol. 134 24-06-1771
Arnoldus Aarts, aan Vorselen, is schuldig aan Margo Goort Leenen - weduwe
Gerrit Verberne, te Someren - ƒ 300,- α 4%.
Marge: 20-9-1782 gelost.

R 99 fol. 135 29-06-1771
Jacobus Losecaat verkoopt aan Francis Walraven:
- heiveld
Nieuwe Erve
3 l.
1-3. de gemeente
4. Jan Bruystens
2. Jan Verreyt
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.
3,3%.

Koopsom: ƒ 30,- α

Hij verkoopt aan Jan Daandel Coolen:
- groes
het Eeuselvelt met de heyde - gekomen
van Marten van Bree 6 l.
1. Antoni van Bussel
2. Nol Slaats
3. de Aa
4. Jan Verreyt
Koopsom: ƒ 70,-.
R 24 fol. 129 01-07-1771
- Den drost, aanlegger - contra - Peter Joosten van Hugten, gedaagde.
Gedaagde moet nog - ƒ 7-17-12 betalen van gekocht gras - d.d. 20-7-1769.
- Idem - aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te betalen - ƒ 9-18-0 wegens gekocht gras - d.d. 26-7-1770.
R 123

fol. 110

06-07-1771

1/2

- Annemie Paulusse - weduwe Jan Verreyt - en
- Jan van den Heuvel - g.m. "een dogter" van Jan Verreyt.
Zij geven in huur aan Wilhelmus van Riet:
- huis en hof - aan de Poel - in het Dorp
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 15,-/jr. en daarenboven als timmerman met zijn knecht twee dagen/jr.
moeten werken.
Marge: 12-12-1771 - de huurder verklaart van deze huurcedulle af te zien "sonder sig daarmeede te sulle behelpe mits een jaar de wooninge moeten geniete als in de huurcedulle tot Paasse
1773
en langer niet en daarvoor maar zal betalen - ƒ 8,-.
R 28 fol.82vo 14-12-1771
2/2
Gezien het request van:
- Annemie Jan Paulusse - weduwe Jan Verreyt - en
- Jan van den Heuvel - g.m. Johanna, dr. Jan Verreyt.
Dat Jan Janse Paulus, vader van de suppliante, op 1-9-1760, heeft verkocht
aan haar kinderen m.n. Johanna, voornoemd, Helena, Jan en Willem - verwekt bij
Jan Verreyt:
- een huis - aan de Poel - in het Dorp
met zes percelen land
11 l.
Belast met: ƒ 4,-/jr. aan den Armen.
- ƒ 5-7-8/jr. aan het Gemene Land.
Alnog:
- de helft in huis, stallen, hof en aangelag - in het Dorp - waarin zij wonen,
- met negen percelen land en groes
22 l.
En nog:
- groes
int Root
4╜ l.

Alles belast:
- met de helft van - ƒ 200,- aan Mattijs Jansen - obligatie - d.d.
1-4-1750 - nu Jan Gerrits Verberne, te Someren - tpt. Asten - d.d. 10-5-1768.
- aan Antoni Kuypers - de helft van een obligatie van - ƒ 100,-.
- de helft van - ƒ 175,- α 3% aan Wilhelmus Bruynen - obligatie d.d. 20-1-1752.
- J. Losecaat - wegens lasten - ƒ 70,-.
- W. Bruynen - nog - ƒ 50,-.
Op 5-10-1760 is Willem overleden - waardoor zijn ╝e deel aan haar en haar man,
Jan Verreyt, zijn "aangestorven" deze is echter twee jaar geleden overleden.
Zodat zijn gedeelte en verdere nalatenschap op haar voor de helft en de andere
helft op haar drie kinderen zijn verstorven.
Zij zou dus in de eerste goederen 1/8e deel competeren en in de andere ╝e en
1/8e part - maar in het stuk groes in het Root - 1/8e deel enz. enz.
De schulden bedragen wel 8 α 900 gulden.
Naschrift: Verkoop wordt toegestaan mits de schulden worden betaald en behoorlijk wordt gedaan.
R 32 fol. 37vo

20-07-1771

Peter Canters en Christiaan van der Weerden worden aangesteld als voogden over
Antoni, Martinus en Goort, onm. kinderen van Jan Coolen - en Jenneke Canters,
beiden overleden.
R 99 fol. 136vo

20-07-1771

Jan Daandel Coolen verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- heiveld
Nieuwe Erve - te Heusden
tusschen de twee weegen
1-2-4. de gemeente
3. Francis Berkers
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.
R 123

fol. 111

4 l.

Koopsom: ƒ 30,-.

29-07-1771

Francis van de Loverbosch geeft in huur aan Cornelis Josephus Daals, medicijne
doctor, te Helmont:
- huis en hof - aan het Kerkhoff - zoals het daar in zijn heggen is gelegen.
De verhuurder mag "de stokerije" en zolder blijven gebruiken.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 44-12-8/jr.
R 99 fol. 137 10-08-1771
Hermanus Albers, emeritus predikant, te Eyndhoven, verkoopt aan Francis van den
Eerenbeemt:
- land
de Pasacker
4 l.
1-4. de weg
2-3. Bernardus Brunas
Verponding: ƒ 1-12-00/jr.
Bede - ƒ 1-04-14/jr.
Koopsom: ƒ 71,-.
- groes
int Root
2╜ l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Gerrit Verberne
3. Mevr. Cotshausen e.a.
Verponding: ƒ 1-1-0/jr.
Koopsom: ƒ 76,-.

Mede aanwezig was Rudolf Lilly die verklaarde, mede namens zijn vrouw, tevreden te zijn.
R 123

fol. 112

10-08-1771

Arnoldus Verhees heeft, ter instantie van het officie Fiscaal van Brabant,
laten weten, dat hij, in augustus 1770, aan Pieter Slaats heeft verkocht:
- een rundbeest - "van hair swart met witte plekke".
Dat hij ook in dezelfde maand augustus voor schepenen van Vlierden, onder eede
heeft verklaard - dat hetzelfde beest "was gesond en fris en binne het gebiet
van de staat geworpen en gevoet" zoals waarachtig was.
Doch dat hij, comparant, na die tijd of in het gehele jaar 1770, aan Jan Ververs, te Helmond, geen beest of beesten heeft verkocht.
Schepenen verklaren - dat te Asten geen andere personen onder de naam Arnoldus
Verhees wonen.
R 123

fol. 113

10-08-1771

Jan Brunas, Gerrit Brunas en Jan Meulendijk verklaren ter instantie van het
officie Fiscaal van Braband dat zij:
eerste comparant - op 12-05-1770 - en de
tweede comparant - op 3-10-1770 - en de
derde comparant - op 24-12-1770, voor schepenen van Vlierden geen certificaat
van "eenige" beesten zijn gegeven en dienvolgens ook geen verklaringen, onder
eede, dat de beesten waren gezond en fris en in het gebied van de staat geworpen en gevoed.
Verklaren zij, comparanten - dat al die verklaringen of certificaten als op
voors. data op hun namen voor schepenen van Vlierden zijn gepasseert voor zo
ver hen betreft geheel zijn vals en bezijden de waarheid.
Dat zij, gedurende het jaar 1770, in het geheel geen certificaten of attestaties van beesten voor schepenen van Vlierden hebben gegeven.
Schepenen van Asten verklaren nog - dat aan hen geen andere personen onder de
naam van de comparanten bekend zijn - dan alleen een oude arme man die geen
beesten heeft - en genaamd Jan Francis Meulendijk.
R 123

fol. 114

23-08-1771

- Joost Voermans, voor ╝e deel - en
- Mattea van Roy - weduwe Willem van den Eerenbeemt en haar kinderen, voor
3/4e deel - eigenaren van:
- huis, land en groes - in de Wolfsberg.
Zij hebben van deze goederen enige jaren geleden een verdeling gemaakt en
sindsdien ook gebruikt.
Er is toen ook geen wettige acte van gepasseert.
Dit wordt nu gedaan:
1e lot: Mattea van Roy en haar kinderen
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Wolfsberg
╜ l.
1-3. de straat
2. Huybert Metten en Joost van Hugten
4. Joost Voermans
- groes
het Heufke
9 roeden
1. Hendrik Peter Driessen
2. Jan van Gog
- groes
het Driehoekje
enige roeden
1-2. Jan Jansen Verberne
- groes
Jan Bosmansvelt
6 l.

- de helft in een groesveld
- groes
- groes
- 3/4e deel van
- 3/4e deel van
- land
- land
Belast met: ƒ 1-0-0/jr. aan
- ƒ 2-0-0/jr.
- ƒ 0-2-8/jr.
Verponding: ƒ 8-10-0/jr.
Bede - ƒ 1-03-2/jr.

1. Lambert Cornelis
2. een veld gekomen van Jan van Helmond
3. de kleyne Aa
- de groote Haseldonk
deze helft 3 l.
1. dit lot
2. het volgende lot
de smal Haseldonk
2 l.
1. Jan Brunas
2. het volgende lot
de Haseldonk
1 l. 3 cops.
1. het vorig perceel
2. Hendrik Haasen
de Langenacker
4 l.
1. Joost Voermans
2. Hendrik van de Mortel
de Loverboschacker dit deel 3 l. 3 cops.
1. Joost Voermans
2. kn Peter Kerkers
Vorstersacker
2 l.
1. Philips Reynders
2. Evert van Geffen
den Braak off Broekseacker
2╝ l.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Hendrik Haasen
het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
aan den Armen van Asten.
aan de Kerk van Asten.

2e lot: Joost Voermans
- een schop en een hoekje van het aangelag
1 cops.
1. het 1e lot
2. Jan Verberne
den Bergacker
1 l.
1-2. Jan Verbogen
- de helft van een groesveld - de groote Haseldonk
de helft is 3 l.
1. het 1e lot
2. Jan van Gog
- land
de Loverbosch
1╜ l.
1. Hendrik Haasen
2. Francis Kerkers
- ╝e deel van
de Langenacker
dit deel is 1╝ l.
1. het 1e lot
- ╝e deel van de Loverboschacker dit deel 1╝ l.
1. het 1e lot
2. Hendrik van Helmont
Verponding: ƒ 3-10-12/jr.
Bede - ƒ 1-03-02/jr.
Opmerking: De acte is niet ondertekend.
Zij is gepasseert t.h.v. Joost Voermans - dit wegens zijn ziekte.

R 123

fol. 117vo

12-09-1771

- Anneke Vervoordeldonk - weduwe Francis Berkers, op Voordeldonk,
- Peternel Benders van Hooff - weduwe Laurens Verleysdonk,
- Mattijs van Bussel,
- Jan van Dijk - en
- Francis Berkers.
Zij verklaren ter instantie van het officie Fiscaal van Braband:
De eerste twee comparanten - dat zij, op 15-4-1770, hebben verkocht aan Pieter
Slaats - ieder ΘΘn rundbeest - dat zij deze beesten enige dagen later door hun
knechten, te Vlierden, hebben afgeleverd.
Zij zijn zelf niet te Vlierden geweest en hebben betreffende die beesten nooit
enige, onder eede, verklaring gegeven.
De derde en vierde comparant - dat door hen of hun huisgenoten, in mei 1770,
aan Peter Gerrits van Loon, te Liessel, beesten zijn verkocht welke door de
zoon van Mattijs van Bussel en de dienstmaagd van Jan van Dijk, te Vlierden,
zijn afgeleverd.
Zij comparanten zijn niet te Vlierden geweest en hebben daar dus ook geen verklaringen afgelegd.
De laatste comparant verklaart - dat hij aan Peter en Jan van Loon, wonende te
Asten en te Liessel, 1770, heeft verkocht een rundbeest en dit geleverd te
Vlierden, hij meent, op 1 mei, en aldaar verklaart dat het gezond en fris was
en in de generaliteit was geworpen en gevoed.
Schepenen van Asten verklaren dat hier, te Asten, "niet woonen nog bij ons int
geheel niet sijn bekent:
- de weduwe Francis Vervoordeldonk - nog ook:
- de weduwe Bendert van Hoofden,
maar dat het ons toeschijnt dat met dese naame de twee eerste comparanten bedoelt sijn, omdat zij nu off dan wel soo worden genoemt".
R 24 fol. 130 16-09-1771
- Huybert Metten, aanlegger - contra - Willem Tijssen, gedaagde.
Gedaagde is nog - ƒ 4,- schuldig wegens huur.
- Marcelis Verreyt, in de Steege, aanlegger - contra - Francis van de Loverbosch, gedaagde.
Aanlegger heeft als knecht gewoond bij gedaagde - verleden jaar tot St. Peter
l.l.
Hij heeft daarvan nog te goed - ƒ 4,-.
R 16 fol. 130 07-10-1771

1/2

Gerrit van Hugten, aanlegger - contra - Josyna, weduwe Paulus van Gerwen, gedaagd
e.
R 33 - 52
07-10-1771 2/2
Gerrit van Hugten, aanlegger - contra - Josina, weduwe Paulus van Gerwen, gedaagd
e.
o.a.:
4. Aanlegger heeft vijf weken geleden van gedaagde gehuurd:
- huis, schuur, schop, hof, aangelag en landerijen.
Uitgezonderd een stuk hof, hetwelk gebruikt werd door de weduwe Hendrik
Knippenberg.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 12,-, 12 vat rogge en 1╜ vijm dakstro/jr.
11. Gedaagde is gehouden de goederen - deur, wanden, dak en venster dicht te

maken.
13. Bij mondelinge navraag door de vorster wil zij zich echter hieraan niet
refereren.
R 123

fol. 119

23-10-1771

Schepenen van Asten certificeren dat Adriaan Lintermans, van zijn jeugd af altijd gestaan heeft als van goeder naam en faam. Op wiens handel en wandel niets
is aan te merken - "gereserveert den koophandel off drijven met runderbeesten".
Volgen nog gelijke verklaringen betreffende:
- Pieter Slaats
fol. 119vo,
- Dirk Jan Claus
120,
- Johannes Verouden
120vo,
- Peter van der Laak
121,
- Laurens Jelisse
121vo,
- Francis Berkers
122,
- Hendricus Haasen
122vo
- Pieter van Loon
123
R 123

fol. 123vo

26-10-1771

Hendrien Cornelissen - geeft te kennen dat zij lange jaren met haar zoon,
Hendrik van Hugten, heeft "gekoopmanschapt" met enige winkelwaren en waar haar
zoon met "packe" langs de huizen is gegaan, hier en in de naburige dorpen.
Zij hebben tot nog toe daar een ordentelijke kostwinning aan gehad.
Zij, comparante, is echter wegens - "beroerte als andere lighaamsverswakkinge"
niet meer in staat om iets tot kostwinning te doen.
Zo doet al enige tijd de voorn. Hendrik alles alleen. Hij heeft haar getrouwelijk geholpen en zij zou graag willen dat dit in de toekomst ook gebeurde.
Om die reden en als erkentenis verklaart, Hendrien Cornelissen, bij deze, afstand te doen van voors. "negotie of koopmanschap" met overdracht van al haar
goederen aan Hendrik van Hugten - onder conditie dat deze haar gedurende haar
verdere leven zal onderhouden en alimenteren.
R 16 fol. 132 28-10-1771
Den drost, aanlegger - contra - Francis van de Loverbosch, gedaagde.
R 24 fol. 130vo

28-10-1771

- Den drost, aanlegger - contra - Huybert Metten, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig van lands- en dorpslasten over
1765, '67 en '68
19-14
- Idem - aanlegger - contra - Francis Berkers, gedaagde.
Wegens onbetaalde dorpslasten over 1764 en '65

ƒ 11-19-08

- Idem - aanlegger - contra - Jacobus Smits, gedaagde.
Wegens jura en transport jura en transport - d.d. NN.

ƒ

9-08-00

ƒ

3-06-14

- Idem - aanlegger - contra - weduwe Willem van den Eerenbeemt, gedaagde.
Wegens onbetaalde dorpslasten, 1767
Gemene Middelen, 1768
ƒ 7-15-08
02-08

ƒ

3-

ƒ

11-

- Idem - aanlegger - contra - Pieter Slegers, gedaagde.
Wegens gekocht gras - d.d. 27-7-1762
- d.d. 9-7-1766
ƒ 3-12-00

ƒ

3-11-12

03-12
- Idem - aanlegger - contra - Francis van de Meulendijk, ged.
Wegens gekochte aardappelen op de koopdag van Maria van
Moorsel, te Lierop - betaaldag - d.d. 1-10-1771
ƒ

4-18-00

- Idem - aanlegger - contra - Jan Verbogen, gedaagde
Als voor

ƒ

4-17-08

- Idem - aanlegger - contra - Johannes Martens, te Ommel,
gedaagde
Wegens een gekochte kist, te Lierop, als voor

ƒ

1-08-08

- Idem - aanlegger - contra - weduwe Francis Slaats, ged.
Wegens gekochte aardappelen - als voor
ƒ 3-16-08
En op de koopdag van Antoni Lomans - d.d. 24-2-1767

ƒ

2-15-12

12-04
R 28 fol. 81vo

ƒ

7-

ƒ

6-

28-10-1771

Gezien het request van Jacobus Losecaat - waarbij hij laat weten dat hij, in
1768, uit de gemeentegronden heeft gekocht:
- een groot perceel - de Bleek - gelegen in de Behelp, te Heusden.
Hetwelk "wegens sijne groote laagte ordinaar voor het meerder gedeelte onder
water staat" en vooral met natte jaren, als nu, geheel onder water staat enz.
enz.
Hij verzoekt permissie om sloten te mogen graven t.b.v. de ontwatering.
Naschrift: "Fiat" te doen op aanwijzing van Leendert van Riet en Dirk Dirks,
schepenen.
R 16 fol. 135 11-11-1771
Royaarts, te Leenderstrijp, aanlegger
- contra
Jan Hendrik Deynen, erfgenaam en bezitter van de goederen van wijlen Jan Antoni
Deynen, gedaagde.
- Aflossing van - ƒ 100,- α 5% met achterstaande intrest, sedert 1745, t.l.v.
Johan A. Deynen - obligatie - d.d. 30-9-1647 - Asten - t.b.v. Catalijna weduwe Frans Wouter Cox, te Leende.
Borg: Hendrik Antoni Kanters.
- De laatste intrestbetaling is gedaan in 1765 en betaald is toen tot 1745.
Gedaagde is opgelegd te betalen.
R 24 fol. 133 11-11-1771
Jan van Riet, aanlegger - contra - Peter Joosten van Hugten, gedaagde.
Gedaagde zou namens zijn broeder Francis, alhier, gewooond hebbende, betalen
- ƒ 6-18-8 van Gemene Middelen over 1-10-1761 - '62.
R 123

fol. 125

11-11-1771

Adrianus Bits - weduwnaar van Anna Catarina Aarts, te Aggelen, verklaart voor en t.b.v. zijn twee kinderen m.n. Hendricus Josephus en Johannes Jacobus
dat hij geen ander bewijs kan doen of verplicht is te doen - als de vaste goe-

deren die staande het huwelijk heeft bezeten - die hij alleen "in togt" bezit
en waarvan het erfrecht aan zijn kinderen is.
R 123

fol. 125vo

11-11-1771

Staat en inventaris - opgemaakt door Peter Canters en Corstiaan van der Weerden, als wettige voogden over Antoni, Martinus en Goort, kinderen van Jan Coolen - en Jenneke Canters, beiden overleden.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - aan Vorsele
1╜ l.
1. de weg
2. weduwe Aart Wilbers c.s.
- groes
het Haverland
4 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Antoni Kuypers
- groes
de Pastory
2 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Hendrik Paulus Verberne
- groes
het Voorste velt
2 l.
1. Tomas van der Weerden
2. weduwe Aart Wilbers
- groes
het Busselvelt
2╜ l.
1. kn Jan Tijssen van Dijk
2. Antoni Fransen
het Laatwackervelt 1 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Peter Aart Wilbers
Beemderacker
1╜ l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. weduwe Aart Wilbers
Jan Leuwenacker
3 l.
1. Willem Joosten
2. weduwe Aart Wilbers
- land
Harrix Hoeben
1╜ l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Antoni Evers
- land
3 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. de weg
- de helft van
de Nieuwenacker
2 l. 1 cops.
1. kn Tomas van der Weerden
2. weduwe Nol Tielen
de Magere acker
3 cops.
1. Willem Joosten
2. Antoni Kuypers
- nog een
Magere acker
3 cops.
1. Antoni Kuypers
2. de mistweg
- groes
Kievitshoff
1 l.
1-2. Antoni Kuypers
- groes
den Dries
╜ l.
1. weduwe Paulus Geven
- de helft van een groesveld - het Hoyvelt
1╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. kn Tomas van der Weerden
de Driehoek
3 cops.
1. Antoni Kuypers

2. de straat
- 1/7e deel van de helft in enige percelen land en groes - aan den Dijk
met de kinderen Goort Canters en weduwe Marten Jansen.
Roerende goederen
- de oogst zoals die in de schuur is "opgevaaren" - met de tiende die dit
jaar gepacht zijn,
- vier koeien, een oske, twee kalveren van vorig jaar en twee van dit jaar,
- een paard en zijn getuig,
- een vet varken,
- twee hoge karren, zijnde oud en slecht,
- een ploeg en een eg en het ander "bouwgereetschap",
- een kast, vijf kisten, een tafel, negen stoelen,
- enige ketels, potten en pannen,
- vuurgerei,
- vier bedden en hun toebehoren.
Uitstaand geld
- 1/3e deel van - ƒ 100,- t.l.v. Jan Goort Canters, te Ommel - gekomen van de
grootvader der onmondigen, Goort Canters.
- ƒ 50,- α 3╜% t.l.v. de weduwe Jan Sauve,
- ƒ 60,- t.l.v. Goort Canters,
- ƒ 100,- aan "gereet" geld in de boedel,
- ╝e deel van - ƒ 200,- t.l.v. de weduwe Goort Canters, de weduwe Jan Willem
Slaats en Jan Goort Canters - gekomen van wijlen Goort Canters.
Schulden
- aan de kn Jan Tijssen van Dijk wegens huur van een veld
ƒ 12-10-00
- aan de Heer Simon van de Loverbosch wegens huur van een
akker
15
vat rogge.
R 123

fol. 129vo

15-11-1771

Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, verpacht aan Maria
Wilbers - weduwe Aalbert Verheyen - wonende op de neerhuizinge van het kasteel.
- Deze woning met de schuur en stallen - gelegen bij het binnenkomen aan de
rechterzijde van de bassecour van het kasteel.
Zoals deze bij haar in bewoning en gebruik zijn.
De weduwe, geass. met haar broeder, Wilbert Jan Wilbers, te Ommel, neemt
e.e.a. aan.
Tot de gehuurde goederen behoren:
- huis, hof en boomgaard,
- de Borgbeemden - neven de Aa en enig land daaraan, gelegen achter het kasteel - met het weyvelt daaraan gelegen tot aan de dwarslaan agter den hof
na Heusden.
- het Zeyveldje met het A-veltje en Reukerdries,
- den hele Reyenacker na de Wolfsberg.
- den halven Oudenhof neven de laan,
- den akker - het Schaapsdrieske en de akker tusschen de Weyers.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 136,-/jr. inclusief de dorps- en andere lasten.
R 123

fol. 134vo

15-11-1771

Hendrik Haasen en Johannes Jansen, borgemeesters, St. Jan 1771 - '72, komt het
niet gelegen hun borgemeesterschap te dirigeren en te administreren.
Zij dragen dit over aan Balthazar Losecaat voor het gewone collecteloon.

R 147

21-11-1771

Goort Lomans, molenaar, met assistentie, omdat hij blind is, van zijn broeder Pieter Lomans en zijn zoon, Joost Lomans - verkoopt - "paarde, koeye,
karre en bouwgereetschap, met hoy, stro en eenige meubilen".
o.a.:
- vijf koeien
ƒ 180,- hooi - die 100 pond koopt zal 600
pond ontvangen
ƒ 30,- stro
ƒ 17,- twee karren
ƒ 13,- "koopjes" hout en takken
ƒ 32,Opbrengst: ƒ 303,.
R 153

27-11-1771

- Dirk Koppens, te Mierlo,
- Paulus Verberne, alhier - en "naaste vrienden" van Jan Smits verkopen voor
en namens hem - "huysraat en winkelwaare".
o.a.:
- 100 el linnen - in stukken α 6 stuiver/el
ƒ
5,- 42 el miselaar - in stukken α 10 stuiver/el
ƒ
21,Alnog:
- "Kennipegoet, bontgoet, grein, broekegoet, calemink, daiamantstof, damast, catoen, witte bruksestreep, say, perpeteraan,
bassegoet, neusdoeke".
- 34 pond tabak α 3 stuiver/pond
ƒ
5,- "schotels potten, teilen, ketels, kannetjes, pannen, vaatjes,
manden, korven" enz. enz.
Totaal opbrengst: ƒ 215,-.
R 123

fol. 135vo

28-11-1771

1/2

Josyn Verhindert - weduwe Paulus van Gerwen - geass. met Jan Dirks, te Someren,
geeft te kennen dat Aart Hendriks, aan Vorselen, van voornemenis zijn "erven",
waar hij woont te verkopen.
"En soo sulx nagenoege komt te doen alsdan ten eerste van boetswegen soude vernaderen de huysinge en landerijen" die haar overleden man, Paulus van Gerwen,
heeft gekocht - d.d. 16-3-1764.
De comparante verklaart - "Aart Hendriks te zullen erkennen als regte naderman
tevreeden sijnde dat de voors. goederen door denselven vernadert wordende sullende soo bij de vernadering de uytgeschoote penningen betaalt wordende alsdan
te sullen afstaan na behooren. Mits sulx gedaan wordende ten eerste nadat den
voors. Aart Hendriks sijne goederen, als voor, sijn verkogt sonder eenig tegen
seggen in regten off daar buyten".
R 147
14-12-1771 2/2
Josyna Verhindert - weduwe Paulus van Gerwen, in het Dorp, verkoopt - "eenige
gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" - o.a.:
- een paard
ƒ 29,- vier koeien
ƒ 100,- een kalf
ƒ
9,- twee karren
ƒ 17,- stro - die een vijm koopt zal
er drie ontvangen - ƒ 1-2-0/vijm
ƒ 32,- bouwgereedschappen
ƒ
Opbrengst: 227,-.

R 32 fol. 38

30-11-1771

1/3

Pieter Koopmans, op Heusden en Gerrit van Horik, te Someren, worden aangesteld
als voogden over Willem, onm. zoon van Wouter Lomans - en Maria Janse van Horick.
R 156

03-12-1771

2/3

Pieter Koopmans, alhier en Jan Gerrit van Horick, te Someren - voogden over
Willem, onm. zoon van Wouter Lomans - en Maria Janse van den Horik - beiden
overleden en gewoond hebbende op het Rinkvelt.
Zij verkopen de roerende goederen - o.a.
- een os
ƒ 24,- drie koeien
ƒ 36,- een kar
ƒ
5,- een koperen koeketel
ƒ
5,- rogge, hooi en stro
ƒ 130,Opbrengst: ƒ 279,.
R 123

fol. 137vo

03-02-1772

3/3

Staat en inventaris - opgemaakt door Pieter Koopmans, op Heusden - en
Jan Gerrit van Horick, te Someren
als wettige voogden over Willem, onm. zoon van Wouter Lomans - en Maria Janse
van Horick, beiden overleden.
Onroerende goederen
De goederen die Wouter Lomans heeft gekocht - d.d. 31-9-1765 - t.w.:
- een huis en een klein huiske met hof en aangelag - aaneengelegen
2 l.
1. Marten IJsbouts
2-3. Jan Joosten van Hugten
4. de gemeente
- land
het Nieuwvelt
3 l.
1. Marten IJsbouts
2-4. de gemeente
3. Mattijs Bollen
- land
de Leysdonk
1 l.
1. de drost
2. Laurens Jelisse
3. Jan van Hugten
4. Jan Joosten van Hugten
- land
het Huyske
4 l.
1. Peter Coolen
2. de gemeente
3. Jan van Hugten
4. Marten IJsbouts
- groes
de Betser
5 l.
1. de hoeve de Haseldonk
2. Jelis Hendriks
3. het Broek
4. Jan Joost van Hugten
het Broekveltje
2 l.
1. Jan Joosten van Hugten
2. het Broek
3. Mattijs Bollen
4. Joost Kerkers
- een drieske
5 cops.

- land

1-3. Marten IJsbouts
4. de gemeente

1 l.
1. de drost
2. Marten IJsbouts
3. Jan Jacobs Verberne
4. Joost Kerkers
- land
den agtersten acker - op de Leysdonk
4 l.
1. de onmondige
2. Laurens Jelisse
3. Arnoldus van Hugten
4. Goort Francis van Bussel
- een perceel Nieuwe Erve - naast de Kamp 2 l. 10 r.
in 1768 van de gemeente gekocht.
- Van de grootvader, Jan Lomans, op Heusden, die nog in leven is, zijn nog
enige goederen te verwachten - deze vallen echter misschien weg tegen hetgene de ouders van de onmondige gehad hebben t.w. - ƒ 250,- - d.d. 1-4-1763.
Roerende goederen
- Nadat de onmondige van zijn ziekte was hersteld
(waaraan zijn ouders overleden zijn) hebben de
voogden de boedel nagezien en bevonden dat het
voordeliger was deze te verkopen
ƒ 237-15-10
- Volgen nog een aantal kleine posten o.a. hieruit:
En staat van koopmanschap in te vorderen voor de
onmondige, met Jan Verouden en Jan Nijssen - van:
- Pieter Haasen
ƒ 9-00-00
- Mattijs Bras
ƒ 2-16-00
- weduwe Marcelis Neerven
ƒ 3-01-00
- Francis Maas, te Vlierden
ƒ 4-15-00
- weduwe Francis Slaats
ƒ 12-00-00
ƒ 34-12-00
Van de verkochte turf, staande op de Peel
is - ƒ 9,- ontvangen. Daarvan zijn de begrafeniskosten betaald.
Schulden o.a.:
- aan Gerardus Koopmans, te Littooyen - wegens een
gekocht paard
ƒ 5715-00
- diverse kosten in het opmaken van acten, dorps- en
landslasten
ƒ 81-16-14
- de opdracht om het huis op te maken - aan Peter van
Bussel, Gerrit Zeegers en Jan Verberne
ƒ 14-00-00
- aankoop van het hout
ƒ 1418-04
- aan de dekker, Jan Nijssen
ƒ
5-15-00
- aan doctor Daals
ƒ
700-00
- aan Halbersmit, chirurgijn
ƒ 19-00-00
- de vader van de onmondige heeft, in 1771, met Jan Verouden
en Jan Nijssen enig koopmanschap in beesten gedaan - hiervan moet nog betaald worden
ƒ 70-18-00
- aan de kinderen Verhoysen - wegens bier
ƒ
1-06-00
- de - ƒ 250,- die zijn ouders ontvangen hebben van zijn
grootvader - d.d. 1-4-1763
ƒ 250-00-00
- aan Jacobus Smits - als kuyper
ƒ
0-19-00
- aan Joseph Sauve - als kuyper
ƒ
0-11-00
- aan Wilhelmus Bruyne - wegens gehaalde winkelwaar
ƒ 32-05-00
- Pieter Koopmans en Jan van Horik wegens kostgelden van
de onmondige, arbeidsloon enz.
ƒ 24-06-00

ƒ 335-

10-00
R 164

fol. 102

11-12-1771

Taxatie van de onroerende goederen van Maria Koppens - overleden 3-11-1771.
Joost Koppens is mede-erfgenaam van de overledene.
De helft van
Waarde
- huis en hof - int Dorp
╜ l.
ƒ
200,1. Andries Bertens
2. Willem Verberne
- land
den Berg
3 l.
60,1. weduwe Jan Verreyt
2. Francis van de Vorst c.s.
de Laarbroekacker 3 l.
ƒ 40,1. weduwe Jan Sauve
2. Bernardus Brunas
- land
de Kaskesacker
1 l.
15,1. Jan Aart Driessen
2. Willem Jan Goorts
- groes
Stegensvelt
2 l.
ƒ
40,1. weduwe Jan Sauve
2. de Loop
- groes
de Pas
╜ l.
10,1. Wilbert van Bussel
2. weduwe Francis van den Boomen
- land
de Roetert
15 r.
ƒ
4,1. Jan Timmermans
2. Joost Kerkers
- een obligatie van - ƒ 300,- α 2╜% - d.d. 11-2-1766 - t.l.v. Francis van de Loverbosch
ƒ
150,519,20e penning is ƒ 26-19-0.
R 152

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

14-12-1771

Francis van de Loverbosch, aan de Kerk, verkoopt enige roerende goederen - o.a.:
- een paard
ƒ 66,- een huysorologie
ƒ 23,(Eymert van Loon, Liessel)
- een bed
ƒ 26,- een varkenskooi - af te breken ƒ 20,- enige tinnen schotels
ƒ 12,- een koffieketel, koper
ƒ 6,- aardappelen
ƒ 5,Opbrengst: ƒ 186,.
R 123

fol. 136vo

16-12-1771

Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, verklaart ter instantie van Antoni La
Forme, drost, te Deurne, dat hij, comparant, op de 9e dezer, met zijn vader,

Hendrik Halbersmit, t.h.v. de weduwe Antoni van de Mortel, mulderin, te Deurne, is geweest en aldaar heeft bevonden, Mattijs Knaape, die aldaar op die dag,
zo gezegd werd, van de molen van Deurne was gevallen - waarbij hij verscheidene
"fracturen en quetsuure" bekoomen had en buiten kennis was geraakt.
Op de 10e dezer is Mattijs Knaape, op raad en ter presentie van doctor Beels,
te Helmond, door hem, comparant, en zijn vader samen met chirurgijn Grunsven
vervoerd geworden, nog steeds buiten kennis zijnde.
Op de 13e is hij aan "die fractuure breeke van sleutelbeenen andere quetsuure"

komen te overlijden.
R 99 fol. 139 20-12-1771
Arnoldus Aarts vernadert de koop, gedaan op - d.d. 16-3-1771 - door Paulus van
Gerwen - van zijn broeder, Reynder Aarts.
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 4 l.
1. Jan Aarts
2. Hendrik Jacob Martens
3. Nol van Hugten
4. Philip van Hout
- land
de Reuselman
3 l.
1. Jan Aarts
2. de straat
3. Francis Deenen
4. Francis van Bussel
- land
het Rinkvelt
2╜ l.
1. Mattijs Bollen
2. Marten Vermeulen
3. Joost Kerkers
4. Hendrik Jacob Martens
- groes
de Horst
1╜ l.
1. Nol van Hugten
2-4. Jan Aarts
3. weduwe Joost van Hugten
- groes
over de de straat - waar de schop en kleyn
huyske op staat - in welk kleyn huyske de
moeder van de verkoper gedurende haar verdere leven mag blijven wonen en dat door de
koper in goede reparatie moet worden onderhouden.
- hooiveld
3 l.
1. Jan Aarts
2. weduwe Joost van Hugten
3. Hendrik Marten Gielens
4. Peter Berkers
het Eeuzel
2 l.
1. Francis van Bussel
2. Jan Aarts
3. Francis Deenen
4. Nol van Hugten
Belast met: ƒ 2-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 475,-.
R 99 fol. 140vo

20-12-1771

Arnoldus Aarts, aan Vorselen, verkoopt aan Arnoldus van Geffen:
- huis, hof en aangelag
1╜ l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. weduwe Aart Wilbers
- land
1 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. de straat
den Hoekacker
1╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. kn Tomas van der Weerden

-

den Berkersacker

3 l.
1. Antoni Kuypers
2. kn Tomas van der Weerden
den Berkersacker
3 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Antoni Kuypers
Opmerking: deze of de vorige "Berkersacker" is dubbel ingeschreven ?? G.S.
Zie tpt. 6-4-1771.
- land
den Lange- off Marieacker
2 l.
1. Jan van den Boomen
2. kn Tomas van der Weerden
- land
den Bredenacker
2╜ l.
1. Antoni Evers
2. Peter Berkers
den Beemtacker
1 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. den Dries
- groes
de Kempkes
10 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Jenneke Symons
- groes
het Startvelt
2 l.
1. Jelis Verhoysen
2. de straat
Belast met: 7 vat rogge/jr. (peelse maat) aan het Gemene Land
in kap. ƒ 156-5-0
- ƒ 0-18-12/jr. aan de Kerk van Asten
in kap. ƒ 28-8-3 oort.
- ƒ 300,- α 4% aan Margo Goort Leenen - weduwe Gerrit Verberne,
te Someren - d.d. 24-6-1771.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders - 1/4e deel.
en bij transport - d.d. 6-4-1771
- 3/4e deel.
Koopsom: ƒ 712,-.

R 99 fol. 142vo

02-01-1772

Francis van Hoek, in het Dorp, is schuldig aan Johannes van Lil, te Someren,
- ƒ 100,- α 3╜%.
R 99 fol. 143vo

11-01-1772

1/3

Hendrik Marcelis Berkers verkoopt aan Anneke Vervoordeldonk - weduwe van
Francis Berkers, op Voordeldonk, alsmede aan haar kinderen, Antoni, Hendrik,
Maria en Alegonde:
- land
den Roetert
1╝ l.
1-2. weduwe Francis Berkers
3. weduwe Bendert van Hooff
- groes
het Hoyvelt
2 l.
1. Peter Lomans
2. weduwe Francis Berkers
3. de Koeystraat
4. Jan Jacobs Verberne
- een hooiveld
1╜ l.
1. de Loop
2. Peter Lomans
3. de Koeystraat
4. Mattijs van Bussel
- groes of hei
╜ l.
1. Peter Lomans
2. de Koeystraat
Koopsom: ƒ 40,-.
Hij verkoopt aan Peter Berkers, Peter van Bussel en Anneke Vervoordeldonk weduwe Francis Berkers t.b.v. de kinderen, Antoni, Hendrik, Maria en Alegonde:
- een schuur op Voordeldonk, tegenover het huis waar Francis Berkers woont hem aangekomen bij scheiding en deling van zijn ouders.
- land of groes
╜ l.
1. weduwe Peter van Maarheese
2. Jan Vervoordeldonk
3. de straat
4. het Loopke
- groes
het Binnevelt
2 l.
1. de Loop
2-3. weduwe Bendert van Hooff
4. Peter van Bussel
Koopsom: ƒ 62,-.
R 99 fol. 197vo
07-05-1772 2/3
- Peter Marcelis Berkers - en
- Anneke Vervoordeldonk - weduwe Francis Berkers verkopen aan Peter van Bussel:
2/3e deel onverdeeld in
- groes
het Binnevelt
2 l.
1. de Loop
2. weduwe Bendert van Hooff
3-4. de koper
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 11-1-1772.
Koopsom: ƒ 30,-.
R 99 fol. 198vo
11-05-1772 3/3
- Peter Berkers - en
- Peter van Bussel verkopen aan Anneke Vervoordeldonk - weduwe Francis Ber-

kers 2/3e deel onverdeeld in
- land en groes

╜ l.
1. weduwe Peter van Maarheese
2. Jan Vervoordeldonk
3. de straat
4. het Loopke
Verkopers aangekomen bij transport - d.d. 11-1-1772.
Koopsom: ƒ 15,-.
R 99 fol. 145 25-01-1772

1/2

Peter Wagemans is schuldig aan Paulus Verberne, te Someren - ƒ 50,- α 4%.
Marge: Gelost, zie fol. 196vo.
R 99 fol. 196vo
21-04-1772
Peter Wagemans geeft bij belening over aan Jan Gerrit Verberne, te Someren:
- huis en hof - aan de Kerk
1 cops.
1-3. Johannes Jansen
2-4. de straat
Beleensom: ƒ 50,α 4%.
Marge: 20-4-1772 - Gelost aan Paulus Gerrit Verberne, te Someren.
R 123

fol. 143

03-02-1772

Paspoort voor: Willem Tijssen, wonend alhier, van goeder naam en faam, in
armoedige staat zijnde, die met "zijn arbeyt off opkoop van
kalfsmaage" zijn bestaan zoekt.
Om hem te laten passeren en repasseren.
R 123

fol. 143vo

03-02-1772

1/2

Met het overlijden van Jan Joost Jelis zijn enige goederen nagelaten die belast
zijn met de alimentatie van Jan Teunis Jelis, zijn vader, "die oud en swack is"
en telkens hulp en assistentie nodig heeft omdat hij niet in staat is om zichzelf "te bezorgen en onderhouden".
Gecompareert zijn:
- Antoni Ceelen, te Nederpelt,
- Hendrik Ceelen, te Woensel,
- Maria Ceelen - weduwe Gerrit Zwaartvegers,
- Catarina Ceelen - en
- Hendrien Ceelen.
Kinderen van Jan Teunis Jelis - die mede voor hun vader verklaren - de nagelaten goederen van Jan Joost Jelisse te zullen laten gebruiken en bewonen door
Catarina en Hendrien Ceelen, dit gedurende hun leven - m.u.v. drie percelen die aan de weduwe Hendrik Berkers verkocht zullen worden, dit zodra de 20e penning betaald is, voor - ƒ 200,-.
Deze som zal gebruikt worden om de schulden te betalen en ter alimentatie van
hun vader - die verzorgd gaat worden door Catrien en Hendrien.
R 164
fol. 104vo
03-02-1772 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Jan Jelis - overleden 1-1-1772,
te Nederpelt.
Opmerking: In acte R 123 - fol. 143vo - 03-02-1772 - wordt geschreven: Jan
Joost Jelis.
Antoni Ceelen, te Nederpelt, is mede-erfgenaam.
aarde:
- huis, stal, hof en aangelag aan het Laarbroek
130,-

4╜ l.

ƒ

W

1. Hendrik Timmmermans
2. Goort Roymans
- land
50,-

1. de weg
2. weduwe Hendrik Berkers
de Papenacker

- land
30,- land
20,- groes
25,-

1. Cornelis Peters
2. Pieter Vermeulen
de Meulenacker
3 cops.
ƒ 10,1. Hendrik Timmermans
2. Hendrik Berkers
het Broek
1 l.
1. Hendrik Timmermans
2. het Broek
de Bus

ƒ

1╜ l.

1. Aart Driessen
2. Jan Aart Driessen
den Hengst
1╜ l.

ƒ

ƒ

25,ƒ

1 l.

1. het Broek
2. weduwe Hendrik Berkers

290,Belast met:
- ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Asten
112,50
177,50
20e penning is ƒ 8-17-8.
R 123

2 l. 1 cops ƒ

fol. 144vo

ƒ
ƒ
ƒ

07-02-1772

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philips de Rooy, collecteur der coninxbede en landsverponding, 1770, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Peter Maas - tot verhaal van:
de bede
ƒ
501-00
3/4e verponding
ƒ 1313-04
ƒ 1814-04
- Idem van - Jan Jacobs Verberne - ter somme van:
de bede
ƒ
711-06
3/4e verponding
ƒ 1510-04
ƒ 2301-10
- Idem van - Francis van de Loverbosch - ter somme van:
de bede
ƒ
014-12
3/4e verponding
ƒ
219-10
ƒ
314-06
- Idem van - weduwe Laurens Antonis - ter somme van:
3/4e verponding
ƒ 14-

16-10
R 123

fol. 146vo

08-02-1772

1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Ambrosius Bakens - weduwnaar Peternel
Verberne - t.b.v. Annemie, Jan, Gerrit en Johanna, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Maria Vrijnsen.
Onroerende goederen
- huis, schuur en stal
3 cops.
1. Martinus van der Linden
2. Jan Janse Verberne
- een aangelag agter het kleyn huyske
groot, met het vorige
perceel 3 cops.
1. Jan Janse Verberne

-

-

2. Gerrit Verberne
31 roeden
1. Gerrit Verberne
2. Paulus Verberne
land
aan de voetpad na het Laarbroek 1 l.
1. Bernard Brunas
2. Reynder Cornelis
land
het Leenweegske
2 l.
1. weduwe Steven Jansen
2. weduwe Francis Martens
land
in de Deursenseacker 1╜ l.
1. Francis en Gerrit Verberne
2. Jan Janse Verberne
land
in de Snijerskamp
1 l. 1 cops.
1. Philip Reynders
2. Francis en Gerrit Verberne
land
in den Olieacker
3 cops.
1. Francis en Gerrit Verberne
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt
groes
agter het Slootje
de helft is 1╜ l.
1. Francis en Gerrit Verberne
2. Tomas Coolen
groes
Cantersvelt
2╜ l.
1. weduwe Jan Verreyt
2. Hendrien Verberne
weiland
in het Rood
1 l. 1 cops.
1. Jan Verberne
2. Francis en Gerrit Verberne
Roerende goederen
twee bedden met toebehoren, twaalf lakens,
zes tinnen borden, een tinnen schotel, twaalf tinnen lepels,
enige ketels, potten en pannen,
een tafel, twee kasten, een kist,
klein landbouwgereedschap,
twee koeien, een kalf,
divers "Delfts" aardewerk,
vuurgerei,
een "Eyseren stooff off kaggel"
een "loykom" met de vellen en leer - ter waarde van - ƒ 200,-.
1000 pond hooi,
vier "vierendeele" spek, twee halve "verkenskoppen",
vrouwenkleren,
"een lijst met prenten tot zijn ambagt als zadelmaker behoorende".
Schulden
opgenomen van een ingezetene, alhier
ƒ 200-00-00
diverse dorps- en landslasten
ƒ 32-08-12
den Bergacker

R 123
fol. 150
08-02-1772 2/2
- Ambrosius Bakens - weduwnaar Peternel Verberne - bruidegom - geass. met
Jan Janse Verberne, zijn zwager - ter eenre - en
- Maria Vreynse, j.d. - bruid - geass. met Jan Vrijnse, haar broeder - ter
andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Hij brengt de goederen in die hij bezit.
- Zij brengt - ƒ 200,-, haar kleren, een kist en een spinnewiel in.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden - dan zal deze uit de
boedel gaan met - ƒ 100,- van de ingebrachte - ƒ 200,- en hetgene zij verder

heeft ingebracht.
Al het overige blijft voor de kinderen van Bakens.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder kind(eren) na te
laten, dan zullen haar naaste vrienden - ƒ 100,- van de ingebrachte - ƒ 200,ontvangen.
R 99 fol. 146vo

11-02-1772

1/2

Gerrit van Riet, vorster, verkoopt aan Johannes Verouden:
- land
de voorste acker aan den Bosch
1. Huybert van de Laak
2-3. weduwe Marcelis Neerven
4. Mevr. Cotshausen
- groes
een kleyn veltje aan den Bosch
1-3. Peter van de Laak
2. Joseph Sauve
4. den Bosserdijk
3,75%.

1╜ l.

1 l.

Koopsom: ƒ 80,- α

R 99 fol. 194 11-04-1772
2/2
Jan Verouden, aan den Ommelschen Bosch, is schuldig aan Bruysten Peters, op
Heusden - ƒ 200,- α 3%.
Marge: Gelost 11-2-1794.
R 32 fol. 38vo

22-02-1772

1/5

Antoni Fransen, schepen en Johannes van Brussel, te Tongeren - worden aangesteld als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onm. kinderen
van Joost Voermans - en Johanna van Brussel.
R 155
24-03-1772 2/5
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren - als
voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onm. kinderen van Joost
Voermans - en Johanna van Brussel, beiden overleden.
Zij verkopen "de meubilen off huysraat met beesten, hoy, stro, rogge, bouwgereedschappen alsmede ongemaakt eyserwerk" - o.a.:
- 27 "kopen" ijzer - elk ca. 100 pond - ƒ 195,-.
enige kopers: Jan Verberne, Liessel.
- Jan Verkuylen,
- Adriaan van Duuren,
- Jelis Sanders, Helmond,
- Paulus van Brussel (ook van Bussel), Mierlo,
- Wilhelmus Arnolds, Meyl,
- Nicasius Simonis,
- Matteus van Woerkom, Geldrop,
- Hendrik Francis Smits, Vlierden,
- Jan Verdonschot, Someren,
- Gerrit Coolen, Lierop.
Borg was o.m. Jan Jelis van den Diesdonk.
- smidsgereedschap en ijzerwerk
ƒ 53,- schoppen, rieken, stro-messen, turfschoppen, schoepen
ƒ 63,- twee koeien
ƒ 68,- huishoudgerei,
- bedden
- enz. enz.
Opbrengst: ƒ 600,-

R 123
fol. 153vo
16-05-1772 3/5
- Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren - als
voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onm. kinderen van
Joost Voermans - en Johanna van Brussel, gewoond hebbende in het Dorp, beiden overleden - en
- Mattea van Roy - weduwe Willem van den Eerenbeemt.
Zij "passeren" de, op 23-8-1771 (fol. 114), gemaakte verdeling van die goederen.
R 99 fol. 201 16-05-1772
4/5
Matea van Roy - weduwe Willem van den Eerenbeemt is schuldig aan Maria, Antoni,
Johanna, Jan en Jenneke, onm. kinderen van wijlen Joost Voermans - en Johanna
van Brussel - ƒ 250,- α 3% die zij schuldig was gebleven bij de vorige deling
van de vaste goederen met wijlen Joost Voermans gedaan.
Marge: 1-5-1779 - gelost aan Antoni Fransen en Paulus van Brussel als voogden
over de onm. kinderen.
R 144
24-08-1772 5/5
Antoni Fransen, schepen, alhier en Johannes van Brussel, te Tongeren, als
voogden over Maria, Antoni, Johanna, Jan en Jenneke, onm. kinderen van Joost
Voermans - en Johanna van Brussel, beiden overleden, gewoond hebbende in het
Dorp.
Zij verkopen "voor alle man" de meubelen of huisraad, beesten, allerhande
bouwgereedschappen "en gemaakt en ongemaakt eyserwerk".
o.a.:
- 100 pond ijzerwerk
Jan Verkuylen
ƒ
904-00
- 101 idem
Adriaan van Duuren
ƒ 8-02-00
- 112 idem
Jelis Sanders, Helmond
ƒ 8-10-00
Borg voor deze is Jan Jelis van den Diesdonk.
- 100 idem
Paulus van Bussel, Mierlo ƒ 6-08-00
- 101 idem
Wilhelmus Arnoldus, Meyl
ƒ 6-12-00
- 100 idem
Nicasius Simonis
ƒ 7-02-00
- 100 idem
Matteys van Woerkom, Geldrop
ƒ
606-00
- 100 idem
Francis Smits, Vlierden
ƒ 7-00-00
- 100 idem
Jan Verdonschot, Someren
ƒ 7-04-00
- 100 idem
Gerrit Coolen, Lierop
ƒ 6-02-00
- 900 idem
Jan Verberne
ƒ 65-06-00
- 54 pond "smitsgereetschap"
Johannes van Brussel
ƒ 5-00-00
- 10 pond hoefnagels
ƒ
104-00
- een "mostertmoolen" in een houten bak
Adriaan van Brussel, Lieropƒ 0-08-00
- 48 "turfspayen" - allen per stuk α
ƒ 0-12-00
- 12 "schoepen" - allen per stuk α
ƒ 0-18-00
- 9 "schoppen" - allen per stuk α
ƒ 0-14-00
- een bed
Masseur de Groot
ƒ
510-00
Enz. enz.
Totaal
ƒ 574-00-00
R 147

22-02-1772

Hendrik Hoefnagels verkoopt - "enig huisraad en winkelwaren van caleminke catoen, neusdoeken en andere goederen" o.a.:
- 10 paar kousen α 10 st./paar,
- 4 el "samoos",
- 6 el "catoen",

- 32 el "greyn",

- 6 el "damast",
- 2 el "Berlijnstoff",
- 7 el "linnen",
- 8 el "calemink",
enige tientallen neusdoeken,
klein huisraad,
de winkelbank - enz.
Netto
R 99 fol. 178 22-02-1772

1/4

Bruto opbrengst: ƒ 61-14-0
: ƒ 55-11-0.

Opmerking: Folionr. springt van

147 naar
178.
- Annemie Janse Paulusse - weduwe Jan Verreyt - mede voor haar twee onm. kinderen, Helena en Jan - en
- Jan van den Heuvel.
Zij verkopen aan Antoni Timmermans:
- huis, stal, hof en aangelag in het Dorp 2 l.
1. Petrus Aarts, pastoor en Jan Smits
2. Jan van Riet en de kn Jan Verhoysen
3. de straat
4. de weg
Gereserveerd: De twee bedkoetsen in de kamer en het oude timmerhout dat los
ligt op de schelft en onder de korentas
Koopsom: ƒ 570,-.
Zij verkopen aan Antoni Fransen:
- de helft van
de Jan
1.
2.
3.
-

den Kasacker

- hooiland

Jan Aartsveltje

Eversacker
geheel 4 l.
Tomas Coolen
Heer Aalbers
weduwe Hendrik Berkers

4. Gerrit van Riet
2 l.
1. Antoni Fransen
2-3. de gemeente
4. de weg
2╜ l.
1. weduwe Nol Tielen
2. Antoni van Bree
3. de Aa
4. Willem Verberne

Koopsom: ƒ 77,-.

Koopsom: ƒ 55,-.

Koopsom: ƒ 181,-.

Zij verkopen aan Jan van den Heuvel:
- de helft van
de Beckers
geheel 2 l.
1. Francis van den Eerenbeemt
2-3. de hei
4. de weg
Koopsom: ƒ 26,-.
Opmerking: Deze post is afkomstig van fol. 183.
R 99 fol. 184 24-02-1772
2/4
Jan van den Heuvel verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- hooiland
den Pastorybeemt
2╜ l.
1. Hendrik Verberne
2. Tomas Coolen
3. Simon van de Loverbosch

4. weduwe Steven Jansen

Koopsom: ƒ 115,-.

R 99 fol. 184vo
24-02-1772 3/4
- Annemie Janse Paulusse - weduwe Jan Verreyt - en
- Jan van den Heuvel - zijn schuldig aan Antonis Jacob Kuypers - ƒ 100,- α 3%
van een oude obligatie - d.d. 23-8-1715 - t.l.v. wijlen Jan Jan Paulus waarmede hun goederen belast zijn geweest.
Marge: Gelost in twee posten - 1-6-1797 en 26-12-1797 - aan Jacobus Michielsen.
- Zij zijn schuldig - ƒ 300,- α 3% aan Antonis Fransen, wegens geleeend geld en
geleverde waren aan Jan Verreyt.
Marge: 3-9-1796 - gelost aan Theodorus Joh. Sengers.
R 123
fol. 151vo
25-02-1772 4/4
Annemie Janse Paulus - weduwe Jan van Reyt geeft te kennen - dat zij wegens
haar aanhoudende ziekte en zwakheid buiten staat is om het huishouden en
"bouwerijen" behoorlijk gade te slaan.
Zij draagt in vol eigendom over aan:
- Jan van den Heuvel - g.m. Johanna, haar dochter - en aan
- Helena en Jan, haar, comparantes, onm. kinderen - ieder voor 1/3e deel haar gehele inboedel, bestaande uit:
- huisraad, karren, "bouwgereetschap", paard en beesten, hooi, stro en koren,
zowel in de schuur als op de akker.
E.e.a. onder conditie dat deze kinderen haar, comparante, gedurende haar verdere leven zullen onderhouden en verzorgen in logement, kost en kleren en alle
lasten en schulden voor hun rekening nemen.
R 99 fol. 186vo

13-03-1772

1/2

Paulus Peters van Bussel verkoopt aan Wilbert Peters van Bussel:
- een klein huiske met hof en akker daaraan - genaamd: de Saathoff
1. weduwe Goort Canters
2. de koper
- land
het Cattegat
3 l.
1. de koper
2. weduwe Goort Canters
- heiveld, land en groes aaneen
2 l.
1. weduwe Goort Canters
2. Peter Marcelissen
den Ovendries
3 l.
1. de straat
2. weduwe Aart Symons
-

2╜ l.

de agterste Rietbeemt
3 l.
1. Joost Koppens
2. Huybert van der Laak
- een stukje int Weyvelt
2 l.
1. Peter Marcelissen
2. de koper
Belast met: ƒ 2-5-0/jr. in een meerdere rente van - ƒ 27,- met meer andere aan
het Gemene Land - rentmeester Verster - int
buitenboek
fol. 4 - t.b.v. de Predikheren.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 27-1-1768.

R 123

fol. 152vo

14-03-1772

Paspoort voor: Antoni Souverinus Lomans, j.m., geboren en wonende alhier, welke voor zichzelf als voor zijn vader "koopmanschap en andere
affaire is dirigerende".
R 99 fol. 188 17-03-1772
Hendrik Peter Driessen, in de Wolfsberg, verkoopt aan Paulus Peters van Bussel,
in de Wolfsberg:
- huis, stal, hof en aangelag - in de Wolfsberg
1 l.
1. Antoni Boumans
2. de straat
3. Hendrik Haase
4. de gemeente
- land
het Ven
1╜ l.
1. Hendrik Haase
2. de straat
3. Hendrik van Helmond
4. de weg
- land
den Apart
1╜ l.
1. Wilbert van Helmont
2-3. de weg
4. Francis Kerkers
- land
het Ven
3 l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. de straat
3. Hendrik Haase
4. de weg
den Hoogenacker
1╜ l.
1-2-3. Nicolaas Voermans
4. de weg
den Koolacker
3 cops.
1. Joost van Hugten
2. kn Jan Eysbouts
3-4. Hendrik Haase
- land agter het huys van Hendrik Peter Driessen - in den Hoogenacker
2 l.
1. Lambert Cornelis
2. de verkoper
3. Jan Verberne
4. Joost van Hugten
- groes
den Brand
2╜ l.
1. Jan Verberne
2. Mattijs Slaats
3. de Heer van Asten
- groes
de Meulenschouw
1 l.
1-2. Adriaan Lintermans
3. de Loop
4. Pieter Slegers
- weiveld - nu een hooiveld
4 l.
1. Joost van Hugten
2. Hendrik van Helmond
3. de kleyne Aa
4. Lambert Cornelis
Belast met: ƒ 0-5-2/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 975,- waarvan ƒ 600,- α 3%.

R 99 fol. 190 21-03-1772
Francis Berkers, op Heusden, verkoopt aan Jacobus Losecaat:
Nieuwe Erve, een spitse hoek, op Heusden
1-2-3. de gemeente
4. de koper
Is tot ΘΘn perceel geworden.
Verkoper aangekomen bij transport - 1768.

3 l.

Koopsom: ƒ 30,-.

R 99 fol. 191 26-3-1772
Wilhelmus Bruynen verkoopt aan Dirk Leenders:
- huis en hof - bij de Capel te Ommel
1╜ l.
1. de straat
2. Wilbert Jan Wilbers
3. Jan Coolen
4. Hendrik Halbersmit
- land
den Berg
1. Wilbert Jan Wilbers
2. Mattijs Muyen
3. de straat
Verponding: ƒ 1-5-0/jr.
α 3%.
Marge: 22-11-1773 gelost.

╜ l.

Koopsom: ƒ 306-6-0

R 99 fol. 193 02-04-1772
Hendrik Verreyt, in de Steegen, is schuldig aan Francis Kerkers, in de Wolfsberg - ƒ 100,- α 3%.
Marge: 10-9-1777, gelost aan Elisabet Marcelis Deenen - weduwe Francis Kerkers.
R 28 fol. 85vo

16-04-1772

1/3

Gezien het request van Nicasius Simonis - waarin hij laat weten dat hij met
zijn eerste vrouw, Helena de Smit, weinig goederen heeft bezeten - en uit dat
huwelijk kinderen geboren zijn, waarvan nu nog in leven zijn, Johanna, Johannes, Maria, Peternel en Josephus.
Hij is hertrouwd met Maria Weynen, die inmiddels ook overleden is - nalatende
drie kinderen m.n. Helena, Peter en Francis.
Tijdens dat huwelijk is aangekocht:
- 2/3e deel in een huis, land en groes
koopsom: ƒ 300,-.
Het ander 1/3e deel was "verstorven" aan zijn vijf kinderen, door hun grootvader, Jan de Smit.
De koopsom is nog schuldig gebleven aan Maria en Antonetta de Smit - transport
- d.d. 4-1-1764.
Nu moet - ƒ 150,- betaald worden, waartoe suppliant niet in staat is tenzij
verkocht mag worden:
- den Linderseacker
2 l.
- den Logtenacker
1╜ l.
- het Moetjesveltje
1╜ l.
Hij vraagt hiervoor toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 99 fol. 202vo
16-05-1772 2/3
Nicasius Simonis verkoopt, mede namens zijn kinderen uit zijn 1e en 2e huwelijk, om zijn schulden af te lossen.

Hij verkoopt aan Jan Francis Timmermans:
- land
de Lindersenacker
2 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. Jan Slaats
- groes

Moetjesvelt
1╜ l.
1. Philip Reijnders
2. kn Joost Voermans

Koopsom: ƒ 97,-.

Koopsom: ƒ 54,-.

Hij verkoopt aan Francis van Houts:
de Logtenacker
1╜ l.
1. Philip Rijnders
2. weduwe Francis van den Boomen
3. de koper
R 123
fol. 157vo
16-05-1772 3/3
Nicasius Simonis zou, op heden, transporteren aan Francis van Hout:
- land
den Logtenacker
Omdat gedacht wordt dat daaruit een cijns zou gaan aan het Huis van Asten van
3 stuiver 7 duiten/jr. en de transportant nog een akker heeft, ook genaamd:
den Logtenacker
2 l.
1. Philip Reynders
2. Wilhelmus Bruynen
3. Hendrik Haasen
4. de weg
zegt hij toe - om uit deze akker de voornoemde cijns te blijven betalen en de
aan Francis van Hout te transporteren akker daarvan te bevrijden.
R 99 fol. 195 21-04-1772

Ook: R 148 - 4-3-1772.

Hendrik van Meuwen, koopman, te Geldrop, verkoopt aan Johannes van Brussel,
te Tongeren:
- land
te Ommel
3 l.
1. Francis van de Vorst
2. Willem Verdeuseldonk
3. Jan Canters
4. de weg
Koopsom: ƒ 154,-.
R 99 fol. 198vo

11-05-1772

Andries Walraven, in de Steegen, verkoopt aan Jan Antoni Timmermans:
- land/groes de Camp - in de Steege
1 l.
1. Willem van Dijk
2. Hendrik Walraven
3. Joost Buckums
4. de weg
Verkoper aangekomen aangekomen bij transport - d.d. 2-9-1764.
R 99 fol. 199 15-05-1772
Lambert Dirk Lamberts, te Someren, verkoopt aan Antoni van Bree de onverdeelde
helft in:
- huis, hof en aangelag
╜ l.
1. de gemeente
- land
de Hennekras
╜ l.

- land
- land/groes

1. Mattijs Muyen
2. Antoni Kuypers
Kruysacker
1 l.
1. Hendrik Verberne
2. Antony Kuypers
Heyacker
1 l.
1-2. Hendrik Verberne
de Beckers
1 l.
1. weduwe Steven Jansen
2. Hendrik Verberne
de Meulenacker
1 l.
1. Mevr. Cotshausen
2. Antony Kuypers
Heydriksveltje
2 l.
1. Hendrik Verberne
2. Antoni Fransen
den Hoogendries
1╜ l.
1. Peter Lomans e.a.
2. Peter Berkers c.s.
de Drieskes
1 l.
1-2. Hendrik Paulus Verberne

R 99 fol. 200vo

Koopsom: ƒ 150,-.

16-05-1772

Maria van den Eerenbeemt verkoopt aan Antoni Lintermans:
- land
den Voordeldonkseacker off Biehall
1╜ l.
1. Peter Berkers
2. kn Hendrik Stevens
Koopsom: ƒ 26,-.
R 123

fol. 158

19-05-1772

Martinus Heynsbergen, deurwaarder, te Vechel, verklaart, namens haar Ho. Mo.
Resolutie - d.d. 7-4-1722 - en autorisatie van P.D. van Santvoort, als gesubstitueerde van David Thomasse Theussink, Ontvanger Generaal der Beursen ad
studia en verdere beneficiδn over de Stad en Meyerij van 's Bosch - d.d.
9-5-1772 - uit arrest te ontslaan:
- drie schepenobligaties competerende aan Huybert van der Laak en voordien
geweest van Simon van der Laak - en door hem, comparant, op 3-9-1770, in beslag genomen.
R 123

fol. 158vo

22-05-1772

Staat en inventaris - opgemaakt door Peter Roymans - laatst weduwnaar van Jennemie Hendrik Zeegers, te Ommel - van de goederen die hij met haar heeft bezeten, dit t.b.v. zijn twee kinderen, m.n. Hendrien en Pieter, uit dat huwelijk.
Hij wil zich in vierde huwelijk begeven met Pieternel Roymans - weduwe Willem
Gerritse, te Someren.
Peter Roymans heeft voor zijn derde huwelijk, op 25-5-1763, t.b.v. zijn dochter, Jennemaria, een inventaris opgemaakt.
Deze inventaris wordt gewijzigd.
Niet meer aanwezig zijn:
- een trekos, een os van twee jaar, een ΘΘnjarig kalf.
Aangekomen zijn:
- een paard en getuig, twee koeien, een bed en toebehoren, twee slaaplakens,
twee stukken spek.

De schulden t.l.v. de boedel zijn nu:
- de diverse lands- en dorpslasten
- de huur van de afgegane meid
- restant van "land"huur
- nog van huur - ƒ 18-00-00 en 18 vat rogge
- geleend geld

ƒ
ƒ
ƒ

39-09-04
30-00-00
18-00-00

ƒ

14-00-00

09-04
Er is nu ingezaaid 13 l. rogge i.p.v. toen 9 l.
En 2 l. "evenhaver" i.p.v. 2 l. boekweit.
R 99 fol. 206vo

ƒ 101-

30-05-1772

- Dirk Jan Verdonschot - g.m. Anna Maria Kels, in de Steegen - en
- Jenneke Kels.
Zij verkopen aan Jan Aart Zeegers:
- land
Keskesacker
1 l.
1. Aart Driessen
2. de weg
R 99 fol. 207vo

30-05-1772

Joost Koppens, aan den Astense Dijk vermangelt aan Pieter Tielen Coolen de onverdeelde helft van:
Nieuwe Erve
geheel 3 l. 22 r.
1. den Dijk
2. de gemeente
3-4. de wegen
2/3e deel is hem aangekomen bij transport - d.d. 2-11-1770 - en
1/3e deel bij overlijden van zijn vader, Pieter Koppens en die weer samen met
de koper, bij transport - d.d. 4-7-1768.
Koopsom: ƒ 85,-.
R 99 fol. 208vo

04-06-1772

Hendrik Halbersmit - g.g.m. Maria Clemans, testament - d.d. 8-5-1767, is
schuldig aan Johannes en Philippus de Roy, te Someren - ƒ 150,- α 3%.
R 123

fol. 160vo

05-06-1772

Schepenen van Asten zijn ter instantie van Antoni La Forme, drost, te Deurne,
geweest t.h.v. de weduwe Jan Sauve, in het Dorp, en hebben daar gevonden, haar
zoon, Godefridus Sauve, op bed liggende "aan sijn aangesigt seer gequest" aan
wie omstandig is gevraagd - wanneer, door wie en in wiens presentie hij deze
kwetsure verkregen heeft.
Hij verklaarde dat hij op, maandag, de eerste deze maand, was te Deurne, in gezelschap van een persoon, genaamd Cornelis, zijnde een zogenaamde operateur,
wonende te Deurne, waarmee hij eerst samen is geweest t.h.v. Jan Goossens en op
aanhoudend verzoek van hem mee naar zijn huis, daar niet veraf zijnde, is gegaan alwaar hij (Sauve) vriendelijk is onthaald.
De volgende avond, zijnde in herberg de Swaan, is voorn. Cornelis weer bij hem
gekomen en na samen te hebben gedronken is hij door Cornelis verzocht bij hem
te komen slapen. Hij heeft hiervoor bedankt omdat hij een bed "in de Swaan" had
besproken.
Door Cornelis is hij dan verzocht om hem uitgeleide te doen, hetgeen geschiedde
's avonds tegen tien uur.
Ze zijn samen gegaan tot in een straatje over de Mart, tot voor de herberg de
Leuw, - "en saame spreekende over de chirurgie is hij, attestant, door denselve

Cornelis aan den hals gevat en aanstons een sneede over de neus tot in de regterwang toegebragt en een aan de linkerwang. Daar op hij sijde: Gedenkt dat ik
sulx gedaan heb en alsoo weggegaan sonder dat hij weet aldaar imand anders bij
of present gesien te hebben en sonder eenig het minste different verschil off
rusie gehad te hebben"
Hij wil e.e.a. onder eede bevestigen.
R 32 fol. 39

21-06-1772

Baltazar Willem Losecaat en Tomas Bakers worden aangesteld tot borgemeester,
St. Jan 1772 - '73.
Tot setter worden aangesteld Goort Jan Loomans en Lambert Sauve.
R 99 fol. 209vo

29-06-1772

Willem Slaats, te Heusden, is schuldig aan Ambrosius Peters, te Heusden ƒ 600,- α 3%.
Marge: 5-7-1794 gelost aan Jan Peters, als houder.
R 24 fol. 134vo

06-07-1772

Den drost, aanlegger - contra - Jan van de Leensel.
Gedaagde is beboet - "en hem egaal te doen opmaken de gemeente die heeft afgegraven de weg en gebragt op de erve".
Aanlegger legt ook een lijst over van gedaagde - "die de sloot in de Venne, nevens Haalevelde niet wel hebben opgemaakt" - waarbij ieder heeft verbeurt
ƒ 1-0-0 t.w.: 1/3e deel voor de drost, 1/3e deel voor de visiteur, en 1/3e deel
voor den Armen - Resolutie - d.d. 7-5-1768.
Overeengekomen is, omdat het voor de eerste maal is een boete te geven van
ƒ 0-10-0 aan den Armen. Wel moet alles hersteld worden.
Beboet zijn: Peter Wagemans, Jan Willem Coolen, Halbersmit, Nicolaas van der
Westen, Jan Verreyt, Jan Teunis, Pieter Willem Slaats, Gerrit Joost van Hugten,
Jan Willem Lomans.
Dus samen - ƒ 4-10-0.
Alsnog: Tiele Peter - ƒ 0-10-0.
- Nol van Gerwen heeft zijn eerste veld in de Venne overgegeven aan Jan van den
Boomen en Cis Verberne.
- Bruystens heeft van zijn veld in de Venne afgezien - en daarom niet betaald.
De overige zijn niet genegen te betalen.
R 99 fol. 210vo

15-07-1772

Huybert Mennen is schuldig aan Margo Goort Leenen - weduwe Gerrit Verberne,
te Someren - ƒ 150,- α 3╜%.
Borg: Fredrik Hes, te Someren.
Marge: 8-11-1790 - gelost door Hendrik Huybert Mennen aan Willem van Lierop,
als erfgenaam van weduwe Gerrit Verberne.
R 144

21-07-1772

Pieter Coopmans, alhier en Jan Gerrit van den Horrik, te Someren, momboiren
over Willem Wouter Lomans, alhier, verkopen "voor alle man" de oogst te velde,
aan het Rinkvelt en behorende aan de onmondige.
Totaal
17 "kopen" rogge en boekweit.
Netto opbrengst: ƒ 168-13-0.

R 123

fol. 161vo

18-08-1772

- Pieter Goossens, te Deurne - g.m. Jenneke Vervoordeldonk,
- Bastiaan Willems, te Meyl - g.m. Maria Vervoordeldonk,
- Anneke Vervoordeldonk - weduwe Francis Berkers,
- Gerrit Zeegers - g.m. Hendrien Vervoordeldonk - en
- Antoni Leenen - g.m. Isabella Vervoordeldonk.
Allen kinderen en erven van Jan Vervoordeldonk - en Hendrien van Bree, beiden
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen gelegen te Asten, Deurne en Meyl.
1e lot: Pieter Goossens
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Vrekwijk, te Deurne
25 l.
1. Goort van de Moosdijk
2. Hendrik Aart Bruystens
In gebruik bij Hendrik Munsters.
Hierin is niet begrepen:
- een veld den Crommenhoek, aant Broek
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- groes (alhier)
in de Beemden
Zijnde de helft van drie percelen waarvan de andere helft is van de weduwe
van den Broek.
- een hooibeemd
1 zil
onder Helmond behorende.
2e lot: Bastiaan Willems
den Crommenhoek
75 roeden
Zijnde Nieuwe Erve, gelegen te Deurne.
- 5 percelen, te Meyl

6 l.

3e lot: Anneke Vervoordeldonk
- ƒ 1050,- die zij reeds van tijd tot tijd uit de boedel ontvangen heeft.
4e lot: Gerrit Zeegers
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan Voordeldonk
1 l.
1. Joost Kerkers
2-3. de gemeente
den Hoogenkampacker 2 l.
1. Philip Joost van Hout
2. de straat
de Wegacker
1 l.
1. Andries Jansen
2. Philip Jansen van Hout
de Warandacker
2 l.
1. de Warand
2. de weg
den Loverboschacker
2 l.
1. Jacob Losecaat
2. Jan van Gog
den Benedenacker
6 l.
1. de verkrijger
2. Hendrik Gielen Coolen
den Heuvendersacker 2 l.
1. de Koeystraat
2. weduwe Peter van Maarhees
- land
den Rutsenkamp
1 l.
1. Peter Driessen van Bussel

2. de verkrijger
de Stok
7 l.
1. Joost Kerkers
2. kn Peter Kerkers
- groes
het hoog Eeuzel
5 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Hendrik Gielen Koolen
- groes
den Emmerik
5 l.
1. Mattijs Bollen
2. een perceel van - de hoeve den Agterbosch
het Nieuwvelt
6 l.
1. een perceel van - de hoeve den Agterbosch
2. Mattijs Bollen
- groes
den Weert
1╜ l.
1. Antoni Leenen
2. Nicolaas van der Westen
3-4. de Aa
Belast met: ƒ 0-2-8/jr. aan het Gemene Land.
Marge: gelost 10-2-1789.
Verponding: ƒ 15-6-8/jr.
Bede - ƒ 4-5-0/jr.
De ontvanger van dit lot heeft van de ontvanger van het 5e lot nog ontvangen
- ƒ 250,-.
- groes

5e lot: Antoni Leenen
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag, land en groes
1. weduwe Francis Berkers
2-3. de straat
- land
de Loverboschacker 3 cops.
1. Andries Verheyen
2. Huybert van Bussel
- land
de Vork
1. Huybert van Bussel
2. Peter Roymans
- land
het Drieske
╜ l.
1. weduwe Bendert van Hooff
2. de verkrijger
- land
den Brant
1. weduwe Joost van Hugten
2. Hendrik Marten Gielens
- land
het Nieuwvelt
1. Hendrik Gielen Koolen
2. Goort Kuypers
het Hoyvelt
13 l.
1. Antoni Lintermans
2. de gemeente
- groes
het Drieske
3 l.
1. Antoni Lintermans
2. de verkrijger
- groes
de Vork
1-2. Peter Roymans
- groes
den Brand
1. Hendrik Jacob Martens
2. weduwe Joost van Hugten
- groes
den Berkwal
1╜ l.
1. Antoni Jacob Martens
2. weduwe Joost van Hugten

10 l.

5 cops.

4 l.
3 l.

1╜ l.
3 l.

- groes

de Weert
1╜ l.
1. Gerrit Zeegers
2. Nicolaas van Weert
Belast met: 4 vat rogge/jr. aan St. Catalijnegilde - nu aan Verster c.s. te
's Bosch.
Verponding: ƒ 20-17-02/jr.
Bede - ƒ 5-02-14/jr.
R 146

(24-08-)1772

- Peter Canters en Cristiaan van der Weerden - als voogden over de drie onm.
kinderen van Jan Coolen - en Jenneke Canters - m.n. Antoni, Martinus en
Goort.
Alsmede:
- Paulus Aart Wilbers - g.m. Jennemie Coolen - en
- Jan Coolen.
Allen kinderen en erven van voorn. Jan Coolen - en Jenneke Canters.
Zij verkopen roerende goederen.
Bruto opbrengst: ƒ
350,-.
R 123

fol. 166

25-08-1772

- Lambert Cornelis - en
- Paulus van Bussel - g.m. Geertruy Cornelissen.
Kinderen en erven van Cornelis Lambers - en Allegonda Hoefnagels, beiden overleden, gewoond hebbende in de Wolfsberg.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Lambert Cornelis
- het nieuw huis met de camer, stal en schop, hof en aangelag met daaraan
een akker
2 l. 1 cops.
1-2. Paulus van Bussel
3. Jan Verberne
- land
den Eyck
2 l.
1. kn Hendrik Stevens
2. Jan van Dijk
- land
den Bruystenman
1╜ l.
1. Jan Verboeyen
2. Jan Slaats
- de helft van
den Bies- of Heesacker
2 l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Paulus van Bussel
- groes
het Venneke
1 l.
1. weduwe Hendrik van der Paalen
2. kn Eysbout Hendriks
- de helft van
de Snijerskamp
1 l.
1. Jan Timmermans
2. Paulus van Bussel
- groes
het Weyvelt
2 l.
1. Hendrik van Helmond
2. Joost van Hugten en Paulus van Bussel
Belast met: ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- 2/3e deel van 5 stuiver/jr. aan de Kerk van Asten.
Verponding: ƒ 6-02-6/jr.
Bede - ƒ 1-17-4/jr.
2e lot: Paulus van Bussel

- huis, schuur, stal, hof en aangelag
1 l.
1. Hendrik Haasen
2. Nicolaas Voermans
3-4. de straat
- de helft van
den Bies- of Heesacker
2 l.
1. Johannes Jansen
2. Lambert Cornelis
- land
het Ven
2 l.
1. kn Peter Kerkers
2. de straat
- land
de Snijerskamp
1╜ l.
1. de verkrijger
2. Ambrosius Bakens
- land
de Reyen
43 roeden
1. Joost van Hugten
2. weduwe Hendrik van der Paalen
- de helft van het aangelag van het andere huis - zijnde land en groes
2 l. 1 cops.
1. Lambert Cornelis
2. de straat
- groes
Jan Bosmansvelt
3 l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Jan Verberne
- de helft van een groesveld - de Snijerskamp
1 l.
1. Jan Verberne
2. Lambert Cornelis
- groes
het Eeuselke
1 l.
1. Hendrik Haasen
2. de Heren van Asten
- een wortelveltje
1 cops.
1. Adriaan Lintermans
2. Nicolaas Voermans
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- 1/3e deel van 5 stuiver/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2 duiten/jr. aan de Heren van Asten.
Verponding: ƒ 6-02-0/jr.
Bede - ƒ 1-17-4/jr.
R 99 fol. 212 01-09-1772
Pieternella Hendrik Welten - weduwe Peter Verhoeven, te Deurne, verkoopt aan
Jan de Groot, te Vlierden - onder andere:
- hooiland
Dolland - bij Ostappen
16 l.
Belast met: ƒ 0-6-8/jr. aan het Huis van Asten.
Hooiende met Rogier van de Ven.
Het geheel is een groot transport - d.d. 21-8-1772 - Vlierden.
R 24 fol. 135vo

07-09-1772

Francis van Eyndhoven, te Helmond, aanlegger.
- contra
weduwe Francis Slaats, gedaagde.
Aanlegger heeft nog te vorderen - ƒ 4-17-8 vanwege "verhaalde winkelwaare".

R 28 fol. 87

07-09-1772

1/2

Gezien het verzoek van:
- Antoni Canters, te Weert,
- Pieter Vogels, te Weert - alsmede de verdere vrienden van de onm. kinderen
van wijlen Jan Canters - en Barbara Vogels
m.n.
Maria, Johanna en Margrieta.
Waarvan - Maria is bij de zuster van Jan Canters, te Stiphout,
- Johanna bij Antoni Canters, broeder van Jan Canters - en
- Margrieta bij Pieter Vogels, broeder van de moeder.
Barbara Vogels, hertrouwd met Willem van den Eventuyn, is vorig jaar overleden.
De voorn. "vrienden" hebben de kinderen opgenomen om deze buiten kosten van den
Armen te onderhouden en op te voeden.
De ouders hebben echter nagelaten:
- een huiske, hof en land - in het Bergsland
5 l.
waarvan ╝e deel toekomt aan Willem van den Eventuyn - en 3/4e deel aan de
kinderen - belast met: ƒ 20,-.
Zij verzoeken te mogen verkopen.
Naschrift: "Fiat".
R 99 fol. 213vo
20-10-1772 2/2
Antoni Canters en Peter Vogels, te Weert, als naaste vrienden van Maria, Johanna en Margrieta, onm. kinderen van Jan Canters - en Barbara Vogels.
Zij verkopen aan Gerrit van Hugten 3/4e deel onverdeeld in:
- een huiske en hof - int Bergsland
╜ l.
1. de volgende koop
2. Goort Lomans
3. Hendrik Blommers
- land - bij het voors. huiske
4 l.
1. Peter Jelisse
2. Mevr. Cotshausen
Koopsom: ƒ 48,-.
R 123

fol. 169

12-09-1772

Paspoort voor: Arnoldus van Gerwen en Francyn Lomans "wettige lieden" van goeder naam en faam - hebbende drie kinderen - zijnde in een
armoedige staat. Zij willen zich voor enige tijd naar andere plaatsen
begeven om hun voordeel te halen.
R 123

fol. 169vo

21-09-1772

Gerrit van Riet, aan de Mart, ziek - en zijn vrouw, Anna Willemse Vervooren,
gezond, testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende, om daarmee naar welgevallen te handelen, behoudens de legitieme portie aan de kinderen.
- Na het overlijden van de langstlevende van hen - zal het aan hun zoon, Leendert, vrij staan voor hem alleen te mogen behouden:
- huis, en hof - waar zij, testateuren, in wonen.
Hij zal hiervoor - ƒ 1000,- uitkeren aan de overige erfgenamen.
- Omdat Leendert bij hen is blijven wonen en veel diensten heeft gedaan en
nog doende is te doen - hoeft hij niet de voorgeschoten gelden, ter verkrijging van het "commies-ambt van den tol" aan hen te restitueren. Dit temeer
omdat zij, testateuren, daarvan de profijten hebben genoten.
Doordat Leendert van hen, testateuren, geen "uytsetsel" zoals de andere kinderen heeft ontvangen zal hem dit door de langstlevende van hen beide be-

zorgd worden.
- En terwijl onder de voorn. dispositie niet begrepen zijn de twee kinderen van
hun overleden dochter, Maria - en wijlen Huybert Kouw m.n. Alida en Anna,
zullen deze een legaat ontvangen van - ƒ 300,- boven hetgeen door hun ouders,
o.m. als uitzet, is ontvangen.
- Hun erfgenamen worden, hun nu in leven zijnde kinderen, Aalbert, Willem,
Helena, Jan, Gerrit, Anneke, Heylke en Leendert - of diens kinderen.
- Zij, testateuren, stellen tot voogden over de minderjarige kindskinderen die
er na hun overlijden mochten gevonden worden - hun zonen Willem en Leendert
"met magt van assumtie en surrogatie tot dien uyteynde van de administratie
uyt hoofde van dese dispositie te wagten".
R 123

fol. 172vo

13-10-1772

Leendert van Riet en Willem Verhaseldonk, schepenen en Jacobus Losecaat, secretaris, zijn op heden verzocht geworden in het huis waar Jan Verhoysen - en Peternel van de Cruys, zijn vrouw, in hun leven gewoond hebben en waar aanwezig
waren:
- Heer Pieter Verhoysen, cappellaan, te Deurne,
- Jacobus Verhoysen, te Helmond,
- Hendrik Verhoysen, te Grevevorst,
- Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijsse - alsmede
- de twee kinderen van Willemyna Verhoysen - en Jan Bonaventura Lomans m.n.
de Heer Hendricus Lomans en Johannes Smits, te Vlierden - g.m. Anna Maria
Lomans.
Deze, allen kinderen van Jan Verhoysen - en Peternella van de Cruys, hebben
aan ons overgeven - "een beslootte instrument, zijnde met zeven roode bantjes
en op seven plaatsen toegelakten gesegelt in rood lack" - met verzoek om dit te
openen, hetgeen door ons gaaf en ongeschonden is bevonden, vervolgens zijn door
ons al die bandjes "onstuk" geknipt en alzo geopend - "zijnde op het zelve de
volgende acte geschreven" (samengevat):
Compareerde voor Wilhelmus Bruynen en Antoni Losecaat, schepenen, alsmede Jacobus Losecaat, secretaris:
- Jan Verhoysen - en Pieternella van de Cruys, zijn vrouw, beiden gezond.
Zij overhandigen aan ons - hun besloten en op zeven plaatsen met rood lak bezegeld instrument - bevattende hun testament - waarvan zij willen dat dit na hun
"off haar" overlijden door de daarin vermelde erfgenamen zal worden nagekomen.
Zij verzoeken hiervan acte op te maken, hetgeen bij deze is gedaan - 29-4-1762.
Volgt de tekst van het testament, o.a. hieruit:
- Jan Verhoysen - en Peternella van de Cruys, maken bij deze "ons" testament
of uiterste wil.
- Al hun goederen, roerend en onroerend, aan hun kinderen m.n.:
- Heer Pieter Verhoysen,
- Jacobus Verhoysen,
- Henricus Leonardus Verhoysen,
- Maria Barbara Verhoysen,
- Margareta Verhoysen - of bij v≤≤r-overlijden aan hun wettige kinderen alsmede aan:
- de twee kinderen van onze overleden dochter, Wilhelmina Verhoysen - en Johan Bonaventura (mocht ΘΘn van deze twee kinderen komen te overlijden,
zonder wettige kinderen na te laten, dit nß de dood van ons, testateuren,
dan zal de erfportie uit onze nalatenschap gaan naar het andere kind enz. enz.).
- De erfporties van Jacobus, Henricus Leonardus, Maria Barbara en Margareta,
gekomen uit onze successie, zullen na hun overlijden gaan naar hun wettige
kinderen.

Verbiedende aan deze vier zonen en dochters "eenige verminderinge off vervreemdinge van haare respectieve erffportien in prejudicie van dien mede te
doen".
28 april 1762.
R 28 fol. 88

19-10-1772

Gezien het verzoek van Francis Royaarts, te Leende, om, de ingevolge vonnis
- d.d. 20-1-1772 - en "om den treyn en kostbare evictie af te sneyden" dat wij
de goederen van Jan Deynen voor "verhantligt" houden en om P. de Roy, zijn procureur, te machtigen deze goederen publiek te verkopen.
R 99 fol. 215 21-10-1772
- Jan van Hugten, te Vlierden - en
- Jacobus van Hugten te Vlierden.
Zij verkopen aan Peter Canters, op Voordeldonk:
- huis, hof en aangelag, te Voordeldonk
2 l.
1. de straat
2. Francis Goort van Bussel
- land
den Agterboschacker 6 l.
1-2. Francis Goort van Bussel
- land
1. Francis van Bussel
2. Mattijs Bollen e.a.
- land
het Nieuwvelt
1. Francis Goort van Bussel
2. weduwe Francis Zeegers
- land
de Mannekesacker
1-2. Mattijs Bollen
- groes
het Busvelt
3 l.
1. Francis Goort van Bussel
2. Aart Hendriks
- groes
den Brant
1. Hendrik Marten Gielis
2. kn Joost van Hugten
- hooiveld
Aartjesvelt
4 l.
1-2. Laurens Jelisse
de Pootbeemt
10 l.
1. Laurens Jelisse
2. Marten Vermeulen
- groes
de Weert
1. de groote Aa
2. de kleyne Aa
Belast met: ƒ 0-13-0/jr. aan het Gemene Land.
- 4╜ vat rogge/jr. (of ƒ 1-2-8/jr.) aan de Kerk
Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 5-10-1772 - Vlierden van hun vader.
R 123

fol. 175vo

21-10-1772

5 l.
3╜ l.
1 l.

4 l.

1╜ l.

van Asten.
bij versterf
Koopsom: ƒ 1340,-.

1/4

Staat en inventaris - opgemaakt door de ondergenoemde erfgenamen van Jan Smits
- en Maria Koppens, beiden overleden, gewoond hebbende aan de Mart.
De erfgenamen, volgens testament - d.d. 24-4-1766 - schepenen Asten, zijn:
Voor de ene helft:
- de kinderen van Magriet en Catarien, de zusters van Jan Smits,
- de kinderen van Magriet, zijn genaamd - Catarina, Jan en Pieter Troyen,

- de kinderen van Catarina, zijn genaamd - Peternella en Miggiel Verberne.
Waarvan de kinderen het erfrecht hebben en Magriet en Catarien, hun moeders,
gedurende hun leven "de togte".
De andere helft gaat naar:
- Dirk Koppens, te Mierlo - en
- de drie kinderen van Joost Koppens m.n. Joost en Marcelis en Hendrik Roymans
- g.m. Jenneke Koppens.
Omdat Pieter Troyen, Peternel en Miggiel Verberne nog minderjarig zijn hebben
de erfgenamen deze inventaris gemaakt.
Onroerende goederen
- huis en hof - in het Dorp
1 l.
- land
den Berg
3 l.
de Laarbroekse acker
3 l.
de Keskensacker
1 l.
- groes
Stegensvelt
2 l.
- groes
de Pas
╜ l.
- land - nu een busselke - de Roetert
15 roeden.
Roerende goederen
- een bed en toebehoren, 22 slaaplakens, 28 hemden, 7 tafellakens, 13 servetten, 14 kussenslopen,
- 7 tinnen schotels en 7 tinnen borden,
- 3 "kopere kasrolle met sijn decksels",
- 3 koffieketels,
- divers tin en koper.
- diverse ketels, potten etc.
- 16 fijne kop en schotels,
- 11 dassen,
- 9 el wit laken,
- 3 "kassen", 1 kist, 8 stoelen,
- 2 snaphanen,
- vuurgerei,
- 2 gouden ringen, 2 zilveren snuifdozen, 1 zak horloge - nog divers zilverwerk.
Geld
- 116 ongerande ducaten,
- 13 gerande ducaten,
- een schepenobligatie - ƒ 300,- - d.d. 11-2-1766 - t.l.v. Francis van de Loverbosch,
- twee "hantobligaties" samen - ƒ 400,-.
- Op 27-11-1771 zijn door Jan Smits enige meubelen verkocht - waarvan de
opbrengst - ƒ 200, -, op 20-10-1772, door de secretaris aan de erfgenamen is
uitbetaald.
Schulden
- 20e penning, taxaties, zegels enz.
ƒ 76-5-14.
R 164
fol. 108
22-10-1772 2/4
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Smits - overleden 5-10-1772.
Hendrik Roymans is mede-erfgenaam.
aarde
- huis en hof int Dorp
400,- land
120,-

╜ l.

1. Andries Bertens
2. Willem Verberne
den Berg
3 l.
1. Antoni Timmermans
2. Francis van de Vorst c.s.
de Laarbroekseacker 3 l.
ƒ
80,1. weduwe Jan SauvΘ

W
ƒ

ƒ

-

de Keskesacker

- groes
80,- groes
20,- land
8,-

2. Bernardus Brunas
1 l.
ƒ
30,1. Jan Aart Driessen
2. Willem Jan Goorts
Stegensvelt
2 l.
1. weduwe Jan SauvΘ
2. de Loop
de Pas

ƒ

ƒ

╜ l.

1. Wilbert van Bussel
2. weduwe Francis van den Boomen
de Roetert
15 roeden

ƒ

1. Jan Timmermans
2. Joost Kerkers
- een obligatie van ƒ 300,- α 2╜% t.l.v. Francis van de Loverbosch
d.d. 11-2-1766
300,1038,20e penning is ƒ 51-18-0.
R 123
fol. 180vo
25-11-1772 3/4
- Magriet Smits - weduwe Peter Troejen - namens haar kinderen, Catarina, Jan
en Pieter,
- Paulus Verberne - in huwelijk hebbende Catarina Smits, namens zijn kinderen
Peternel en Michiel - zijnde voor de helft erfgenamen van Jan Smits - en
Maria Koppens t.w. de kinderen ten erfrechten en de moeder "ter togte".
- Dirk Koppens, te Mierlo,
- Joost Koppens,
- Hendrik Roymans - g.m. Jenneke Koppens - alsmede
- Marcelis Koppens, te Mierlo.
Zij voor de andere helft erfgenamen van Jan Smits - en Maria Koppens.
Samen verdelen zij de nagelaten goederen.
1e lot: Magriet Smits - weduwe Peter Troeyen namens
- Catarina, Jan en Pieter, haar kinderen,
- Paulus Verberne - g.m. Catarina Smits "soo voor haar als voor haare
kinderen" Peternel en Michiel.
- huis en hof - in het Dorp
╜ l.
1. Andries Bertens
2. Willem Verberne
- land
den Berg
3 l.
1. Antoni Timmermans
2. Francis van de Vorst
de Laarbroekseacker 3 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. Bernardus Brunas
de Keskesacker
1 l.
1. Aart Driesse
2. Willem Jan Goorts
- groes
Stegensvelt
2 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. de Loop
- groes
de Pas
╜ l.
1. Wilbert van Bussel
2. weduwe Francis van den Boomen
- een akkerke den Roetert
15 roeden
1. Jan Timmermans
2. Joost Kerkers
Zij zullen uitkeren aan het volgende lot - ƒ 175,-.

ƒ
ƒ

2e lot: Dirk Koppens, te Mierlo,
- Joost en Marcelis Koppens,
- Hendrik Roymans.
- een obligatie van - ƒ 300,- α 2╜% t.l.v. Francis Loverbosch - d.d.
11-2-1766.
- een "handobligatie" van - ƒ 200,- t.l.v. Goort Peters,
- een "handobligatie" van - ƒ 200,- t.l.v. Peter Marcelisse
- ƒ 175,- te ontvangen van het 1e lot.
R 123
fol. 183
25-11-1772 4/4
- Magriet Smits - weduwe Peter Troejen - namens haar kinderen, Catarina,
Jan en Pieter - en
- Paulus Verberne - g.m. Catarina Smits - namens zijn kinderen, Peternel en
Michiel.
Zij verdelen, de op heden aan hen, bij deling, aangekomen goederen.
1e lot: Peternel en Michiel Verberne
- huis en hof - aan de Mart
╜ l.
1. Andries Bertens
2. Willem Verberne
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
2e lot: Catarina, Jan en Pieter Troeyen
- land
den Berg
3 l.
1. Antoni Timmermans
2. Francis van de Vorst
de Laarbroekseacker 3 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. Bernardus Brunas
de Keskesacker
1 l.
1. Aart Driessen
2. Willem Jan Goorts
- groes
Stegensvelt
2 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. de Loop
- groes
de Pas
╜ l.
1. Wilbert van Bussel
2. weduwe Francis van den Boomen
- land
de Roetert
15 roeden
1. Jan Timmermans
2. Joost Kerkers
Verponding: ƒ 3-14-0/jr.
Bede - ƒ 1-16-4/jr.
R 99 fol.217

28-10-1772

Willem Haasen, aan Voordeldonk - g.g.m. Maria Joost van Hugten, met twee kinderen m.n. Maria en Joost, die mede ovrleden zijnde en bij het overlijden van
Jenneke Roymans - weduwe Joost Leendert van Hugten zouden krijgen 1/3e deel in
de helft (dus 1/6e deel) van:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - met 9 percelen groes en land op Voordeldonk
24 l.
Willem Haasen geeft dit over aan de weduwe Joost Leendert van Hugten.
Koopsom: ƒ 120,-.

R 123

fol. 179vo

11-11-1772

Staat en inventaris - opgemaakt door Willem van Leent - weduwnaar Cornelia
Hendrik Nelissen - t.b.v. Jennemie, Hendrien, Francis en Jan, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Versterren, te Lierop.
Roerende goederen
- een "kaske, slegt en kleyn",
- een ijzeren keteltje, een koperen keteltje,
- en linnen bedje met een deken en twee lakens,
- drie stoelen, een "slegte" bedkoets,
- drie houten lepels, twee "vorkette",
- een riek en een schop.
R 99 fol. 218 18-11-1772

1/3

Jan Verouden, aan den Ommelschen Bosch, is schuldig aan Cornelis van Weert,
te Someren - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 10-5-1776 gelost.
R 99 fol. 221vo
29-12-1772 2/3
Hendrik Verhees, te Ommel, is schuldig aan Cornelis van Weert, te Someren,
- ƒ 50,- α 3%.
R 99 fol. 222vo
29-12-1772 3/3
Jan Maas, te Ommel, is schuldig aan Cornelis van Weert, te Someren,
- ƒ 100,- α 3%.
Marge: 2-10-1776 gelost.
R 30 fol. 157 04-12-1772
Cornelis Joseph Daals, med. dr. en Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, hebben
in de Pastory, alwaar Hendrik Authausen, schutter, woont gevisiteerd een zoontje, Christiaan, 7 jaar, van dezelfde.
Verklaart is, dat hij heden, onder een "heckepoort" dood is gevonden.
Op het lichaam zijn geen kwetsuren gevonden - dan enkele blauwe plekken.
R 99 fol. 219 10-12-1772
Hermanus Albers, em. predikant, te Eyndhoven, geeft over aan Roedolff Cristiaan Fredrick Lilly - g.m. met comparants enige dochter.
- huis en hof - in het Dorp
3 cops.
1. Johannes Jansen
2. kn Jan Verreyt
3. de straat
- land
de Pasacker
1 l. 1 cops.
1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Gerrit van Riet
Belast met: ƒ 5,-/jr. aan het Gemene Land, ten kantore van David Thomasse
Theirssink, Ontvanger Generaal der Beursen over de
stad
en Meyerij van 's Bosch.
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom:
schenking.
R 24 fol. 136vo

14-12-1772

Den drost, aanlegger - contra - Martinus van Hooff, gedaagde.
Betreft: nog te betalen door gedaagde - Verponding 1768
ƒ 2-14-12

Gemene Middelen

ƒ 7-01-08

16-04
Idem - aanlegger - contra Peter Boumans
Betreft: nog te betalen aan Beden en Verponding, 1769
R 99 fol. 220vo

ƒ

9-

ƒ 8-10-02

22-12-1772

Jan van Kessel is schuldig aan Johanna Bijnen - weduwe Nicolaas Zijnen:
- ƒ 200,- α 4%.
Borg: Johannes van den Eynde, te Vlierden.
Marge: 15-10-1776 - gelost door Johannes, te Vlierden, aan Pieter Zijnen en
broers en zusters.
R 164

fol. 110vo

27-12-1772

Taxatie van de onroerende goederen van Joseph van der Weerden
30-10-1772.
Corstiaan van der Weerden is mede-erfgenaam.
1/6e deel in
Waarde
- huis, hof en aangelag
1╜ l.
1. de gemeente
2. de weg
- land
de Strijp
00-00
1. Antoni Evers
2. Hendrik Paulus Verberne
- land
de Harkhoebe
00-00
1. kn Jan Coolen
2. de erfgenamen
- land
in den Beemtacker
1╜ l.
1. de erfgenamen
2. kn Jan Coolen
- land
de Hofstad
╜ l.
1. kn Aart Wilbers
2. Antony Kuypers
de Stootboomacker 1 l.
ƒ
4-00-00
1-2. kn Jan Coolen
den Stootboomacker 1╜ l.
ƒ
6-00-00
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Evers
den Hoff
1 cops. ƒ
1-10-00
1. kn Aart Wilbers
2. kn Jan Coolen
- groes
Effersvelt
5 l.
1. kn Jan Coolen
2. kn Aart Wilbers
Jan Leuwenvelt
1 l.
ƒ
6-00-00
1. Peter Berkers
2. kn Aart Wilbers
- groes
Pastoryvelt
2╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. Peter Berkers
- groes
het Voorste velt
00-00
1. kn Jan Coolen
2. Peter Jelisse
- groes
de Veldekens
00-00

- overleden

ƒ 125-00-00
3╜ l.

ƒ

20-

2╜ l.

ƒ

14-

6 l.

ƒ

25-

2 l.

ƒ

15-

ƒ

8-00-00

ƒ

4-00-00

ƒ

35-00-00

ƒ

10-00-00

1. de erfgenamen
2. de straat

-

Laarbroeksvelt

- land
10-00
-

den Heyacker

- groes
10-00
-

het Hoyvelt

-

de Hoffstad

- land
00-00
- land
00-00
- land
10-00
-

den Berkacker

-

den Beemtacker

- hei/wei
00-00

1╜ l.
ƒ
7-10-00
1. kn Jan Coolen
2. Jan de Laaser
de Nieuwenacker

2╝ l.

ƒ

12-

1. kn Jan Coolen
2. Antony Evers
1 l.
ƒ
2-00-00
1. de gemeente
2. Hendrik Paulus Verberne
den Dries

╜ l.

ƒ

3-

1. kn Jan Coolen
2. de straat
1╜ l.
ƒ
7-10-00
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Kuypers
1 cops. ƒ
1-00-00
1. kn Aart Wilbers
2. Nol van Geffen
de groote Marie-acker

5 l.

ƒ

25-

1. Nol van Geffen
2. kn Aart Wilbers
den Coole-acker

1 l.

ƒ

5-

1. Nol van Geffen
2. de erfgenamen
den Harkhoebe

1╜ l.

ƒ

7-

8 l.

ƒ

40-

ƒ

2-

1. Nol van Geffen
2. de erfgenamen
1 l.
ƒ
4-00-00
1. Antony Kuypers
2. Nol van Geffen
1 l.
ƒ
5-00-00
1. Nol van Geffen
2. de erfgenamen

1. Nol van Geffen
2. Hendrik Paulus Verberne
het Startvelt off Kempke
2╜ l.
ƒ 15-00-00
1. de erfgenamen
2. Nol van Geffen
het Drieske
╜ l.
ƒ
3-00-00
1. kn Aart Wilbers
2. de erfgenamen
- een akkerke
1 l.
1-2. de erfgenamen
- een beemd
2 l.
1. Jan Jansen van den Boomen
2. de erfgenamen
- land
te Ostaden
1 l.
1. kn Jan Coolen
2. de Loop
- land
de Hoole
00-00
1. Willem Joosten
2. kn Jan Coolen

ƒ

5-00-00

ƒ

10-00-00

ƒ

3-00-00

╜ l.

ƒ 432-

00-00
Voor het geheel belast met:
- ƒ 100,- α 4% aan den Armen van Asten
1/6e deel in kapitaal is

ƒ 16-13-04

- ƒ 0-9-0/jr. aan het Gemene Land
in kapitaal ƒ 11-5-0.
1/6e deel in kapitaal is

ƒ

1-17-08
ƒ

08-14
20e penning is ƒ 20-13-8.
Opmerking: Zie ook R 164 - fol. 122 - 25-10-1774.

18-11-02

ƒ 413-

