
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1736-1740
R 117 fol. 137 07-01-1736

Jan Goorts en Tony Goort Loomans hebben ontvangen -  ƒ 250,- en 
drie jaar in-
trest - zijnde samen -  ƒ 283-15-00 volgens obligatie - Asten - 
d.d. 14-11-?? -
t.b.v. de kinderen Goort Loomans - en Margareta Jan Baltus.
"Bij  Frans  van  Bussel  onder  verbant  van  persoon  en  goederen 
gepasseert bij 
preferentie in dato Asten - 2 aug. 1735."
R 14 fol. 398 09-01-1736 1/3
Antony  Voermans, aanlegger  - contra  - Martinus  Jansen Paulus, 
gedaagde.
R 33 - 52 09-01-1736 2/3
Antony Voermans, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
o.a.:
 3. Aanlegger en gedaagde hebben, op 22-3-1735, hun wederzijdse 
pretenties af-
    gerekend.
    Gedaagde is hierbij - ƒ 37-10-4 schuldig gebleven.
    Hij heeft sindsdien nog t.h.v. aanlegger gehaald - voor 26 
stuiver winkel-
    waren.
    Op 19 oct. l.l. heeft aanlegger voor de dienstmaagd van 
gedaagde nog 
    - ƒ 2,- betaald.
    En alsnog heeft aanlegger, op 15 dec. l.l. - ƒ 2-10-0 betaald.
 7. Aanlegger heeft dus nog te pretenderen van gedaagde - ƒ 43-08-
4.
10. Ondanks minnelijke aanmaningen is betaling hiervan uitgeble-
ven.
Reden om in "recht" te gaan.
R 33 - 52 09-01-1736 3/3
Bijlage: Copie uit het annotatieboemk van Antony Franssen.
R 94 fol 79 09-01-1736
Francis Loomans verkoopt aan Claes Claes Philipsen:
- land den Kamp 3 l.

1. Jan Haasen
            2-3-4. de straten

De verkoper aangekomen bij deling van de ouderlijke goederen - 
22-12-1730.
Uit  dit  perceel,  i.p.v.  de  koopgelden,  te  betalen  aan  Peter 
Danckers, valc-
kenier van "zijne doorluchtige Ceurvorst van Ceulen" te Valkens-
waard - te
betalen - ƒ 150,-.
R 94 fol. 80 09-01-1736
Reynier  Michiel  Heesterbeeck,  te  Leenderstrijp,  verkoopt  aan 
Goort Hendrick 

1



van den Brugh, te Hees:
- een rente van - ƒ 400,- t.n.v. Reynier Michiel Heesterbeeck en 
Elisabeth
  M. Heesterbeeck - hen aangekomen bij deling, te Hees - 1721.
Op 6-12-1719, ten comptoire der bede, als bastard, geboekt voor - 
ƒ 360,-      
t.l.v. het Corpus van Asten.
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R 117 fol. 137vo 14-01-1737
Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, verpacht aan Lambert 
Lamberts:
- twee percelen groes - in hun heggen en grave.

1. de pachter e.a. 
2. de hei
3. het leegliggende land van Hendrik Antony
   Canters - te Ostappen.

- Huurtermijn: 8 jaar.
- De pachter zal gehouden zijn het houtwerk van de schuur of 
huis, als dit
  afgebroken zal worden, met paard en kar, op zijn kosten naar 
het Dorp of
  naar de Ommelsche Bosch te "vaeren".
- De lands ordinaire verpondingen en de reδle lasten zijn voor de 
pachter -
  hij zal hiervan, ieder jaar, aan de verpachter een quitantie 
afdragen.
-  De  pachter  mag  het  turfveld,  dat  bij  de  gehuurde  erve  is 
horende, gebruiken
  doch zal gehouden zijn twee karren turf/jr. te leveren aan de 
verpachter.
- Huursom: ƒ 5,-/jr.
R 117 fol. 139 17-01-1736
Florens  Pieter  von  Cotzhausen,  secretaris  van  Asten,   geeft 
procuratie aan Pie-
ter Hoger, procureur voor de Raad van Brabant, te 's Hage, om 
namens hem proces te voeren in de zaak tegen de erfgenamen van 
wijlen canonnick Vaes. 
R 117 fol. 139 17-01-1736
Florens  Pieter  van  Cotzhausen,  secretaris  van  Asten,  geeft 
procuratie aan Jan 
Roscam, procureur voor de Raad van Brabant, te 's Hage, om namens 
hem waar te nemen "alle soodanige saake ende procedure als den 
comparant soo in het eyschen als verweren voor gemelte Rade etc. 
ende alle ende eene ygelijck genootsaekt 
sal werden te entameeren te defendeeren en te sustineeren".
Enz. enz. 
R 107b. fol. 139vo 21-01-1736
Mr. Emandus Roeffs, oud schotus, te Wel, Pruyssens Gelderlant, 
verkoopt aan
Mr. Arnold Leyten, advocaat, te Erp.
- "een seeker chijnsboeck - genaemt - Kessels chijnsboeck"
Verkoper aangekomen bij deling van de nalatenschap van wijlen de 
weduwe van 
de Heer Roeffs, rentmeester, wonende te Helmont - die het weer 
had verkregen
voor schepenen 's Bosch - d.d. 11-12-1681.
R 117 fol. 140 21-01-1736
Paspoort voor: Hendrick van Werth, geboren en wonende te Asten, 
welke met
               "sijn affairen en coopmanschap in andere lant-
schappen" wil 
               reizen.



R 117 fol. 140 23-01-1736
Dirck Willem Haasen - weduwnaar Jenneke Joosten - welke t.b.v. 
zijn minderj.
zoon, Hendrik, een staat en inventaris moet leveren - verklaart - 
"geene ge-
reede ofte erfgoederen" in eigendom te hebben.
Hij wil hertrouwen met Willemyn Teyssen.
R 117 fol. 140vo 23-01-1736
Wouter Hoefnaegels, te Soemeren, verpacht aan Gielis Hendrix:
- huis, aangelag, land en groes - op de Leensel

1. de Aa 
            2-3-4. de gemeente

Zoals laatst in bewoning is geweest bij Hendrick Backermans, als 
huurder.
- Huurtermijn: 10 jaar.
- Huursom: ƒ 4,-/jr. 
         - alle lands- en dorpslasten
         - 1 malder rogge/jr. aan het St. Catarina-gilde, te 
Deurne.
R 94 fol. 80vo 25-01-1736
Jan Peter Smits verkoopt aan Jan Jan van Dijk:
- groes/land het Vorsteveltje 4 l.

1. kn Claas van der Linden
 2-3. Philips Warenbergh e.a. 

4. de straat
R 117 fol. 141vo 28-01-1736
Francis  Antonis,  smid,  -  weduwnaar  Hendrina  Jan  Aart  Smits  - 
maakt t.b.v. 
zijn minderj. dochter - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Anna Hendrik Slaats.

Onroerende goederen
- 1/5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes - nagelaten 
door wijlen 
  zijn vrouws ouders.

Roerende goederen
- een "veren" bed met toebehoren, een halve beddekoets,
- een tafelbank, vier stoelen, een tafel, twee kastjes, een kist,
- enige ketels, potten, tobben, teilen,
- een blaasbalg en aambeelden, een slijpsteen,
- klein smidsgereedschap,
- een koe.
R 14 fol. 399 30-01-1736
Jacobus Losecaat wordt aangesteld als procureur van dit "geregte".
R 94 fol. 81vo 10-02-1736
- IJsbout Hendrix en Hendrik Hendrix - als erven van wijlen Symon 
IJsbouts,
- Bendert Vervordeldonck,
- Peter Jansen van den Aghterbosch - voor Jan Hixspoors,
- Antony Marcelis Coolen - g.m. Elisabeth Willem Art Smits,
- Hendrik Goort Hoefnagels - g.m. Hendrina Willem Art Smits,
- Arnold Willem Art Smits.
Allen erven van Willem Aart Smits.
Zij zijn schuldig aan Johan Coolen, koopman, te Eyndhoven -  ƒ 
400,- α 4%.



R 117 fol. 142vo 13-02-1736
Schepenen  van  Asten  verklaren  dat  Jan  Jan  Walraven  jaarlijks 
betaalde:
- in de landsverponding ƒ  9-09-0
- in de bede ƒ    4-13-8   

ƒ 14-02-8.
R 142 15-02-1736
- Anthony Marcelis Colen - g.m. Elisabet Willem Aard Smits,
- Hendrik Goort Hoefnagels - g.m. Hendrina Willem Aard Smits,
- Arnoldus Willem Aard Smits.
Allen erven van Willem Aard Smits.
Zij verkopen "alle hare meubilaire goederen en effecten" nagela-
ten door wijlen 
Willem Aart Smits.
o.a.: een koe ƒ 9,-,
    - een kast         ƒ 8,-
    Verder alle posten beneden - ƒ 1,-/stuk.
R 117 fol. 143vo 18-02-1736
Gerit van Riet, vorster en regterbode, neemt, namens Jan Aarts en 
Jan Doensen,
collecteurs der coninxbede, 17-9-1734 - '35, in arrest:
- de vaste goederen van de kn Jan Everts om daaraan te verhalen:

ƒ 4-04-08
- Marten Kerckhoff ƒ 2-08-06
- weduwe Philips Tomas ƒ 1-13-12
- Antonis Verhees ƒ 4-01-12
R 117 fol. 143vo 18-02-1736
Jan Peter Smits verklaart dat bij schepenvonnis - d.d. 24-10-1736 
- in de
zaak tegen: 
- Antony Uyttenhoven - g.m. Margriet Albert Loomans - ter eenre - 
en
- hij, comparant - ter andere zijde. 
aan hem, comparant, is opgelegd de betaling van - ƒ 200,- die bij 
scheiding en
deling aan Margriet Albert Loomans - g.m. Antony Uyttenhoven - 
d.d. 18-6-1715 - uit de goederen gekomen van Albert Loomans - en 
Goortie Jan Hendrik Ceelen, 
hun ouders, wegens haar filiale portie waren toebedeeld.
Echter met dien verstande, daaraan te mogen korten de penningen 
waarvan  de  comparant  zal  kunnen  aantonen  dat  die  door  Antony 
Uyttenhoven of zijn vrouw
in mindering van de voors. - ƒ 200,- zijn ontvangen.
Ofwel  dat  hij,  comparant,  van  de  goederen  gekomen  van  Albert 
Loomans - en Goor-
tie Jan Hendrix Ceelen, voorzover die door hem worden bezeten 
behoorlijk "hant-
ligtinge" zal doen.
De  comparant  doet  nu,  tot  nakoming  van  het  voormelde  vonnis, 
afstand van alle 
erfgoederen die hem bij transport - d.d. 30-7-1731 - van Jan 
Albert Loomans 
zijn aangekomen, behoorlijk "hantligtinge", dit om verdere kosten 
te voorkomen,
t.b.v. de impetrant van vonnis - latende aan hem de voornoemde 
goederen - lig-



gende aan den Hemel, alhier, om deze publiek te mogen verkopen 
tot verhaal van
zijn "protestatie".
R 33 - 52 21-02-1736
- Jan Verrijt, 
- Antony Verrijt, 
- Jan Verberne N.U., 
- Peter Jan Wilbers N.U., 
- Peter Peters N.U., 
- Daendel Peters N.U., 
- Jan Peters N.U., 
- Jan Verberne N.U.
Allen  erfgenamen  -  ab  intestato  -  van  wijlen  Goort  Matijssen 
Verrijt, in zijn 
leven gewoond hebbende te Milre, Spaans Gelderlandt.



Zij  allen  mede  voor  Maria  Verrijt,  meerderj.  j.d.,  te  Asten, 
aanleggers.
contra 
- Isbout Wouter Isbouts - en 
- Jan Antonis - g.m. Maria Bogaers, als "meubilaire erfgename en 
boedelhoudster"   van Francis van Heughten, wijlen haar eerste 
man.
o.a.:
3. Isbout Wouter Isbouts en Francis van Heughten, collecteurs in 
1721, zijn 
   schuldig aan Goort Matijssen Verrijt - ƒ 200,- α 4% - d.d. 1-6-
1722.
   Goort Matijssen Verrijt, neef van de aanleggers, is overleden 
op 1-6-1722.
8.  Ondanks  veelvuldige  aanmaningen  is  van  de  aflossing  niets 
gekomen.           
R 14 fol. 400 12-03-1736
Pieter  de  Cort,  drossard,  te  Mierlo,  verzoekt,  namens  het 
officie, om de ge-
tuigenis van Hendrick Halversmit, chirurgijn, alhier, inzake - 
het officie van
Mierlo  - contra - Adriaan van Dorn.
Halversmit heeft dit "in gemoede" niet willen doen.
Enz. enz.
R 94 fol. 82 19-03-1736
Arnoldus Meulendijks - en Anna Marcelis van Bussel, zijn vrouw, 
verkopen aan 
Michiel van de Cruys:
- een obligatie van - ƒ 150,- α 4╜% t.l.v. de gemeente Asten.
R 117 fol. 144vo 28-03-1736
Laurens Jan Evers, te Vlierden, geeft in huur aan Peter Jan Aarts:
- huis, schuur, schop en aangelag, land en groes
Zoals het in huur is geweest bij Peter Aart Keysers.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 14,-/jr. en 14 vat rogge/jr.
       - Alle lands- en dorpslasten,
       - 2 vijm dakstro/jr. 
De  verhuurder  zal  het  huis  in  behoorlijk  bewoonbare  staat 
opleveren.
De huurder zal het in die staat weer achterlaten.
R 117 fol. 145vo 03-04-1736
Jan Joosten, ziek, wonende t.h.v. Hendrick Joosten, testeert.    
- Hendrick Joosten wordt erfgenaam van al zijn "haeflijcke en 
gereede" goede-
  ren.
- Hendrick Joosten zal aan Dirkske Joosten, zijn zuster - g.m. 
Hendrick Thomas-
  sen, te Lyssel, gedurende haar leven - ƒ 5,-/jr. uitkeren.
- Hij legateert aan Dirck Janssen - zijn bijen met toebehoren - 
echter na diens
  overlijden moeten de bijen weer terug komen aan zijn broeder, 
Hendrick Joos-
  ten.
R 142 18-04-1736



Frans van Bussel c.s, borgemeesters, 1735 - '36, verkopen:
schaarhout, staande op de goederen van Frans Goort Slegers - op 
de Diesdonck.
- het schaarhout op het perceel - den Hoeck   ƒ 3,50
- idem - naast de Voortstraat ƒ 1,50
- idem - op de Kuylbempt ƒ 1,50
- idem - op den dries aant huys ƒ 1,10



R 117 fol. 146vo 19-04-1736
Hendrick Tempelaar, deurwaarder, neemt, namens Jacob Wolters en 
Pieter de Cort,
collecteurs der coninxbede, 17-9-1734 - '35, in arrest:
- de vaste goederen van Hendrick Canters - voor de som van:

ƒ 2-00-00
- van dezelfde ƒ 3-05-00
- van dezelfde ƒ 0-15-00
- van dezelfde ƒ 5-19-00
- Jan Peeter Smits ƒ 5-00-00
- Marcelis Antonis ƒ 2-05-04
- Jan Jansen van Rest de jonge ƒ 2-08-12
- Frans van Ruth ƒ 3-03-08
- weduwe Antony Jan Canters ƒ 2-00-00
- weduwe Willem Hendrik Dielis ƒ 6-14-12
- idem ƒ 1-08-05
- Andries Verriet ƒ 1-00-04
- idem ƒ 2-15-00
- weduwe Joost Doensen ƒ 4-10-00
- idem ƒ 1-15-08
R 117 fol. 147 20-04-1736
De regenten van Asten verklaren dat zij ter instantie van de 
weduwe Paulus 
Hoefnagels,  zijn  geweest  in  de  Wolfsbergh,  om  een  oculaire 
inspectie te doen 
van een nieuw huis dat de voorn. weduwe aan het "optimmeren" is 
en om waar te
nemen of zij dit huis "aan de voet van de vaal, sijnde het erve 
van voortijds
[       ] mogte opbouwen".
Wij hebben haar "gepermitteert" dat haar nieuw huis"niet verder 
mogte uytset-
ten als op de helfte van gemelte vaalt, om alsoo de gemeenen wegh 
op geender-
hande manieren te beletten".
R 94 fol. 82vo 03-05-1736
Jan Box, schoolmeester, te Hees, bij procuratie van Jan Arian 
Maes, te Leende,
geeft aan:
- Margrieta Box - weduwe Evert Gelis ƒ 250,-
- Baltus Pluym, schoolmeester, te Middelbeers - g.g.m. 
  Geertruy Box ter togte en aan de erven of naaste 
  vrienden van Geertruy Box  ƒ 200,-
Zijnde deze - ƒ 450,- een obligatie van een "bastard" kapitaal van 
- ƒ 500,-
staande  t.l.v.  het  Corpus  van  Asten  -  d.d.  30-1-1708  -  ten 
comptoire der
bede geboekt on nr. 29. 
Enz. enz.
R 117 fol. 148 07-05-1736
Schepenen  van  Asten  verklaren  dat  zij  op  1  mei  l.l.,  op  de 
geruchten, dat op
het kerkhof, alhier, bij het maken van een graf een dood lichaam 
was ontdekt -



ter plaatse zijn geweest en daar een oculaire inspectie hebben 
gedaan en be-
vonden  -  een  dood  lichaam,  met  een  hoofd  gescheiden  van  het 
lichaam en dat de 
benen tot aan de knieδn daaraf waren.
De rechterhand lag op de borst en de linkerhand achter de hals. 
Het hoofd, met
een wollendoek omwonden lag op het lichaam.
Wij  hebben  opdracht  gegeven,  nadat  het  lichaam  24  uur  was 
bewaakt, om het op
het kerkhof wederom te begraven.
Ter instantie van de drossard, die inmiddels uit 's Hage was 
teruggekeerd, heb-
ben wij het lichaam weer op laten graven en gebracht in het koor 
van de kerk en
daar  laten  visiteren  door  Johan  Grootenacker,  med.  doctor  en 
Hendrick van Keu-
len, chirurgijn, beiden te Helmont.
Zij hebben bevonden - enz. enz. dat het dode lichaam al ver-
scheidene jaren 
begraven moet zijn geweest.
Marge: 206-1737 - hiervan een copie gemaakt voor advocaat Antonie 
van Welsele                      en een voor Juyn, te 's Bosch.
R 162a 11-05-1736
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Jacobs, dienstbode 
op den Hey-
trick, onder Deursen - en aldaar overleden op 16-3-1736.
Catarina Jacobs, wonende te Asten is de zuster van de overledene.

de helft in Waarde
- een oud vervallen huis of aangelag 7 cops.

ƒ 12,-
1. Goort Marcelis
2. Jan Hickspoors
3. de gemeente
4. Joost van Heughten

- groes/land 3╜ l. ƒ  2,50
 1-3. de gemeente

2. Joost van Heughten
4. Gelis Hendrick

- land 3 l. ƒ  1,-
1. Goort Marcelis
2. IJsbout Martens
3. de gemeente
4. kn Jan Goorts

- groes 3 l. ƒ  2,50
1. de gemeente
2. Joost Joosten
3. kn Peeter [Smolter]
4. kn Jan Goorts         

ƒ 18,--
Belast met: 6 stuiver/jr. aan den Armen van Asten - in kapitaal
            de helft ƒ 
3,75 

ƒ 14,25
R 14 fol. 403 14-05-1736 1/3
IJsbout  Wouter  IJsbouts  -  mede  als  erfgenaam  van  wijlen  zijn 
zuster, Catalijn
Wouters IJsbouts, te Vlierden, aanlegger.
- contra



Jenneke Janssen - weduwe en meubilair erfgenaam en boedelhoudster 
van Nicolaas
Antonis Verhees, gedaagde.
Betreft: Aflossing obligatie.
R 33 - 52 18-06-1736 2/3
IJsbout  Wouter  IJsbouts,  voor  zichzelf  -  en  mede  als  enig 
representant van
zijn  overleden  zuster,  Catalijn  Wouter  Ijsbouts,  te  Vlierden, 
aanlegger.
- contra 
Jenneke Jans - weduwe Nicolaes Antony Verhees, gedaagde.
o.a.:
2. Nicolaes Verhees heeft, op 4-8-1699, van aanlegger en zijn 
overleden broer
   en zuster - ƒ 47,- α 5% opgenomen.
6. Nicolaes heeft tot en met 1705, de intrest, zowel in geld als 
verdiensten 
   betaald.



   En in de jaren 1718 en 1726 in mindering op de intrest - ƒ 6,-.
   Zoals in 1728 en 1731 - ƒ 7,-.
   De achterstallige intrest is dus - ƒ 60,-.
   Intussen  zijn  aanleggers  broeder,  met  kinderen  en  zuster 
zonder kinderen,
   overleden. Dit (laatste) 1/3e deel is op hem "verstorven".
   Aanlegger heeft het hem toekomende 2/3e deel in kapitaal en 
intrest opge-
   zegd - doch desondanks is gedaagde "in mora en gebreeken" 
gebleven.

Reden om in "recht" te gaan om de hem toekomende - ƒ 71-6-5 op te 
vorderen.

18-06-1736 3/3
Copie.

Nicolaes Antonis Verhees is schuldig aan Peter Wouter Isbouts en 
Isbout en 
Catalijn,  echte zuster en broeders -  ƒ 47,- tegen "den penninck 
twintich"
(5%).
Te lossen over ΘΘn jaar.       
R 117 fol. 149vo 04-06-1736
Gerit  van  Riet,  vorster,  neemt  namens  Pieter  de  Cort,  wegens 
verschuldigde 
borgemeesterslasten, St. Jan 1733 - '34, in arrest:
- de vaste goederen van de kn Joost Jan Tielen - ter somme van

ƒ  7-00-00  
- kn Evert Jansen ƒ 11-00-00
- Marten Wilborts ƒ  3-18-14
- weduwe Jan Hendriks ƒ  2-00-00
- kn Marten Teunis ƒ  5-14-14
- Joost IJsbouts ƒ  3-04-12
- Peter Jan Pollen ƒ  3-15-06
- Maria Spoorenberg ƒ  2-10-04
- Frans Jansen en Jacob Baassen ƒ  3-08-11
- Hendrik Canters ƒ  7-12-01
- Jan van de Cruys ƒ  8-09-12
- weduwe Goort Jan Goorts ƒ  7-14-14
- Marcelis Peters ƒ  6-01-08
- Jan Laurensen ƒ 14-03-14
- Jan Peter Roymans ƒ  7-04-14
- Francis Tijs Kanters ƒ  4-00-15
- kn Jacob Aarts ƒ  4-12-12
- Francis Verrijt ƒ 10-18-00
- Hendrik Jan Hendriks ƒ  4-07-08
- Jan Peters ƒ  3-14-06
- Jan Hendriks  ƒ  8-12-12
- het kind Hendrik Jan Joosten ƒ 14-01-12
- Hendrik Aart Wolfes ƒ  3-12-04
- Jan Plenders en Lijske Berkers ƒ  4-11-06
- Hendrik van den Bleek ƒ  2-17-04
- Goort Doensen ƒ  6-12-02
- kinderen Aart Aarts ƒ  6-01-04
- Mattijs Sommers ƒ  1-16-05



- Gerrit Jan Bernaars ƒ  5-04-02
- weduwe Hendrik Canters ƒ  5-01-10
- Advocaat Coolen ƒ  3-03-14



R 117 fol 151 04-06-1736
Josyna Coopmans, ziek, wonende t.h.v. Peeter Coopmans, testeert.
- Haar erfgenamen worden:
  - Peeter Koopmans,
  - Jenneke Coopman - g.m. Peeter Biemans.
- Zij legateert aan Willemyn Peeter Coopmans, haar nicht, voor 
haar trouwe
  diensten in haar, testatrices, ziekte gedaan 
  - het bed met toebehoren,
  - een koper "veseltje",
  - het schouwkleed.
- Aan Hendrick Peeter Koopmans, haar neef:
  - de koffieketel,
  - een trekpotje.
R 162a 04-06-1736
Taxatie van de onroerende goederen van Elske - weduwe Jan Dirck 
Coolen - 
overleden 30-4-1736.
Christoffel Pyck is een neef van de overledene.

Waarde
- dries in de Stegen 5 l. ƒ 50,-

1. Hendrik Willems
3. de straat
4. weduwe Frans Huybers e.a. 

20e penning is ƒ 2-10-0.
R 117 fol 152 13-06-1736
Cornelis  Manders,  pachter  van  de  windmolen,  te  Asten  en  de 
watermolen, te 
Vlierden.
Huurtermijn: de windmolen  - 10 jaar - aanvang 26-07-1730.
           - de watermolen - 10 jaar - aanvang 01-10-1730.
Volgens manuale huurcedulle - d.d. 8-8-1730.
- Cornelis Manders is het toegestaan "wegens sijne hooge jaaren, 
alsmede sijne
  groote debiliteyt" de molens niet langer in huur te gebruiken
- Cornelis Manders - en zijn vrouw, Elisabet van der Linden, 
zullen het huur-
  contract op 26 juli a.s. om 12 uur beδindigen - dit t.h.v. 
Pieter Valkenier,
  Heer van Asten.
-  De  Heer  van  Asten  zal  voor  de  niet  verstreken  jaren  aan 
Cornelis Manders uit-
  keren - ƒ 200,-/jr. waarvan het eerste jaar verschijnen zal 26 
juli 1736 en 
  eindigende  26 juli 1740.
- Indien Cornelis voors. binnen die tijd zal komen te overlijden 
- dan zal zijn 
  vrouw - ƒ 150,-/jr. ontvangen.
- Bij het verlaten van de molen zullen zij - ƒ 100,- ontvangen.
- De Heer van Asten zal er op toe zien dat de nieuwe molenaar aan 
hen goed zal
  doen - de steenreep, billen en zeilen alsmede hetgene dat voor 
de stenen in
  de beide molens in de huurcedulle staat "geδxpresseert".
- Mede gecompareert is Antoni la Forme, rentmeester van de Heer 
van Asten -
  welke met het hiervoor omschrevene accoord gaat.
- De partijen zullen zich onderwerpen aan de willige condemnatie 



van:
  - de Raad van Brabant, te 's Hage,
  - schepenen van 's Bosch,
  - schepenen van Asten.
- Zij constitueren ten dien einde zodanige procureurs, als deze 
zal worden 
  ter hand gesteld - de eene om condemnatie te verzoeken en de 
andere om daarin
  te consenteren.         



R 162a 14-06-1736
Taxatie van de onroerende goederen van de Heer Antonie van Dijk - 
overleden
27-5-1736, te Heeze. 
Jan van Dijk is ΘΘn der erfgenamen.

Waarde
- land den Heyacker 4╜ l. ƒ  40,-

1. Marten Marcelis
2. Marcelis Andriessen

- land den Bergacker 2╜ l. ƒ  10,-
1. Marten Marcelis
2. Peter Martens

- groes de groten Dorrenman 3 l. ƒ  30,-
1. het onm. kind Peter Jan Wilberts
2. kn Jan Wilberts

- groes het Ypkensvelthoyvelt 4 l. ƒ  50,-
1. Jan Smits
2. Marten Marcelis

- groes de Horst 2╜ l. ƒ  12,-
1. Marcelis Andriessen
2. Marten Wilbers

- 1/3e deel van het Ypkenshoyvelt 2 l. 25 r. ƒ   6,-
1. Jan Smits
2. Jan Driessen         

ƒ 148,-
20e penning is ƒ 7-8-0.
R 33 - 52 13-06-1736 1/8
Andries Verreyt, te Deurne, aanlegger.
- contra 
Willem Jan Loomans, gedaagde.
Betreft: Betaling van gedane "karrevragten" en de "huur" van een 
paard.
Opmerking:  De  aanzegging  is  gedaan  aan  Marie,  dr.  Willem  Jan 
Loomans. 
R 14 fol. 404 18-06-1736 2/8
Andries Verreyt, aanlegger - contra - Willem Loomans, gedaagde.
- fol. 444 - aanlegger wordt niet ontvankelijk verklaard.
- In december 1735 is in aanwezigheid van twee getuigen afgere-
kend.
  Aanlegger moest toen i.p.v. geld te ontvangen nog bijbetalen.
  Daarna heeft gedaagde nog gevraagd aan aanlegger of hij nog 
iets te schrij-
  ven had, waarop deze "Neen" als antwoord gaf.
-  Mocht  gedaagde  weigeren  zijn  eed  af  te  leggen  dan  kan  aan 
aanlegger zijn eis
  ter somme van - ƒ 228-3-0 met een intrest α 5% worden toegewezen 
- onder
  "sulcatie" van - ƒ 75-19-3 mits aanlegger zijn eed doet.

14-09-1736 3/8
Copie uit protocol van Allerhande acten van Eyndhoven.

Compareerden voor schepenen van Eyndhoven: 
- Jan Smits - en
- Adriaan Hoeffnagels, beiden uit Asten - en alhier gerechtelijk 
gearresteerd.
Zij verklaren ter instantie van Willem Jan Loomans, uit Asten, 
"sonder inductie
ofte  persuasie  van  ymanden,  maar  alleenlijck  in  faveur  van 



Justitie":
Dat in, of omtrent, december 1735, zij gezien en er bij aanwezig 
zijn geweest
dat Andries van Riet en Willem Jan Loomans, t.h.v. laatstgenoem-
de, met elkaar 
en  ten  overstaan  van  hen,  deponenten,  afrekende,  hetgeen  dat 
Andries van Riet
wegens  "voorspannen,  kaersvragten  en  andere  verdiensten",  van 
Willem Jan Loo-
mans te pretenderen had.
"En daerop telkens genoten en ontfangen gelden finalijk hebben 
affgereeckent.
Bij welke afreeckeninge, haer deponenten voorstaet, dat gemelde 
Andries van 
Riet nogh te cort quaemp, wanneer Willem Jan Loomans seyde jegens 
hem, Dries,
neeff, hebde niet geschreven".
Waarop Andries antwoordde: "Neen".
Hun verklaring is onder eede bevestigd.

01-10-1736 4/8
1. Aanlegger heeft sedert 1726 tot 1735 t.b.v. gedaagde werkzaam-
heden gedaan
   met paard en kar en met het paard alleen.
   Te samen voor ƒ 228-03-00
   In mindering op die som, is in verschillende 
   posten, betaald       ƒ 72-10-02
   En alsnog 21╝ pond "beslagnagelen" 
   α  3╝ stuiver/pond       ƒ    3-09-01  

                                    ƒ 75-19-03
Ondanks  "menigvuldige  minnelijke  aandoeningen"  is  het  restant 
nooit betaald 
geworden.    

ongedateerd 5/8   
Memorie van de werkzaamheden die Andries Verrijt,
met paard en kar en kar alleen, heeft gedaan t.b.v.

Willem Jan Loomans.
1726 - "Voorgespannen" naar de Moosdijk ƒ  0-15-00
     - Met paard en kar naar Nuys, wol gevaren ƒ  5-00-00  

 
     - Loomans, met mijn paard en kar naar Buul ƒ  1-00-00
1727 - Naar Keulen, met paard en kar, boter gevaren en daar
       wijn geladen en te Dommelen afgeladen ƒ  9-10-00
       Op die reis nog "verschooten" ƒ  2-00-00
     - Een kar vet van Eyndhoven naar Asten - met mijn
       paard ƒ  1-00-00
     - Dezelve - met mijn paard en kar naar Buul ƒ  1-
00-00
1728 - Dezelve - met paard en kar naar Keulen en vandaar 
       terug naar Eersel.
       Dit tweemaal α ƒ 9-10-0 ƒ 19-00-00
     - Naar Kessel - wijn gehaald - twee dagen ƒ  2-00-00
     - De knecht van Willem Loomans met mijn paard zijn 
       meester tegengereden om voor te spannen - twee
       dagen ƒ  2-00-00
1729 - Drie "reyssen" naar Keulen en terug naar Eersel ƒ 28-
10-00
     - Met mijn paard naar Keulen en terug "uit"geweest



       acht dagen ƒ  8-00-00
     - Loomans, met mijn paard uitgeweest - 7╜ dag ƒ  7-10-00
     - Twee dagen naar Eyndhoven en Schaft   ƒ  2-00-00
     - Naar Nederweert, koren gevaren en vandaar wijn naar 
       Buul - 1╜ dag ƒ  1-10-00  
     - Twee karren koren naar Nederweert ƒ  2-00-00
     - De knecht van Loomans naar Mastrigt met mijn paard -
       drie dagen ƒ  3-00-00
     - Met mijn kar en paard voor Loomans naar Mastrigt,
       koren gebracht - vier dagen ƒ  4-00-00
1730 - Tweemaal met mijn paard naar Keulen geweest en van-
       daar naar Helmondt.
       Iedere keer 7╜ dag α ƒ 1,- ƒ 15-00-00
     - Een vracht naar Eyndhoven ƒ  1-00-00



     - Een kar "noten" naar Eyndhoven  ƒ  1-00-00
1731 - Loomans, met mijn paard naar Keulen en vandaar naar
       Arendonk - 9╜ dag ƒ  9-10-00
1732 - Loomans, driemaal naar Hees - α 16 stuiver ƒ  2-
08-00
     - Met mijn paard naar Keulen en vandaar naar Turnhout -
       tien dagen ƒ 10-00-00
     - Loomans, 52 dagen mijn paard in gebruik ƒ 52-00-00
1734 - Loomans, mijn paard 26 dagen achter elkaar in gebruik
       gehad ƒ 26-00-00
     - Dezelfde, met mijn paard voorgespannen, over de Maes,
       tot op den Berg, genaamt - uitgeweest drie dagen ƒ  3-
00-00
     - Naar Eyndhoven - 1╜ dag ƒ  1-10-00
1735 - Naar Son, Woensel, Venray en Helden ƒ  4-00-00
     - Met mijn paard en kar "oesters" naar Kessel gevaren
       en daar "noten" geladen voor Eyndhoven ƒ    3-00-00   

         ƒ 228-03-00
30-10-1736 6/8

Gedaagde wijst, na de finale afrekening van d.d. december 1735, 
iedere 
verdere pretentie van aanlegger af.
Aanlegger "komt nog duyt nog penning toe".
Aanlegger  "soekt  hier  vergeefs  het  schaep  daer  hij  het  niet 
verloren heeft".
Gedaagde wil e.e.a. onder eede bevestigen.

25-03-1737    7/8
Aanlegger zegt o.m.:
3. "Dat hij noyt soude hebben konnen geloven dat den gedaagden 
soo toege-
   schroeyt van gewisse soude wesen van in te winne ende over te 
leggen een 
   verklaring welke hij in gemoed weet direct strijdig jegens de 
waerheyt te
   sijn".
4. En dat zou durven aan te bieden onder bekrachtiging van eede.
   Aanlegger vertrouwd dat e.e.a. uit "rukeloosheyt" is voortge-
komen.
   En dat hij zijn geheugen nog wel eens zal "recoleeren" en te 
gelijk over-
   wegen "de afschuwelijkheyt van een onwaeragtigen eed" en zich 
wel zal wach-
   ten deze af te leggen.
Aanlegger blijft bij zijn eis.

29-04-1737 8/8
Gedaagde zegt o.m.:
Dat hij bereid blijft de eed, in zijn antwoord aangeboden, af te 
leggen en dus onder eede wil verklaren:
"Dat den aanlegger wegens de pretentie bij aenspraeck gewaeght 
nogh duyt nogh
penning competeert en dat hij, gedaegden, met den aenlegger, in 
de maendt de-
cember  1735,, in  presentie van  twee getuygen  over wederzijdse 
presentien - we-
gens  voorspanningen,  karvragten  en  andere  verdiensten  -  te 
pretenderen en 't geene hij van den gedaagden en sijn huysvrouw 
tellekens van tijt tot tijt ge-
nooten en ontfangen hadde finalijck affgerekent, geliquideert en 



geaquiteert heeft.
Mitsgaders dat aanlegger in plaets van gelt te moeten hebben nogh 
aen de ge-
daagden schuldigh en ten achteren bleef.
Dat hij gedaegden daerenboven tot sijner gerustigheydt van den 
aenlegger heeft
gevraegt off hij daervan iets geschreven moght hebben aenlegger 
in presentie
van de getuygen antwoordde - Neen".



R 22 fol. 30 18-06-1736
Antony Voermans, aanlegger - contra - Pieter Langendonk, gedaagde.
- Gedaagde is bij de afrekening, op 24-1-1733, wegens geleverde 
boter aan Anto-
  ni Loomans, schuldig gebleven - ƒ 12,-.
  De meerdere som is ook door gedaagde en Peter Coopmans betaald.
R 94 fol. 85 25-06-1736 ook: R 142 - 7-5-1736.
Antony  Uyttenhoven,  als  obtinent  van  vonnise,  executeert  de 
goederen van Jan
Peter Smits, gelegen in den Hemel, en hem aangekomen van Albert 
Loomans en 
Goortie Jan Hendrick Ceelen, zijn vrouw ouders.
Hij verkoopt aan Francis Timmermans:
- een huis en den hof daartegenover    4 r.

1. Jan Verbeeck
            2-3-4. de gemeente

  Met zoveel plaats om het huis om een leer te kunnen zetten om 
het huis te 
  dekken.
- de helft, naast Jan Loomans, van - de Michielsdries

geheel 3 l.
1. Philippus van den Warsenbergh
2. Antonis Peeters e.a. 

  met 3 l. land "dat neffens de Michielsdries ligt ten einde aan".
- de helft, naast de Stegen, van - het [Roeien]kempke

geheel 30 l.
1. Philips van de Warsenbergh
2. Hendrik Cornelis

- de helft, naast de Stegen, van - de Sieckensacker
geheel 1╜ l.

1. Philips Timmermans
2. Philips van de Warsenbergh

- de helft, naast het Dorp, van - Joost Coolenacker
geheel 4 l.

1. Peter Andriessen
2. Philips van de Warsenbergh

- het Weyvelt 3 l.
1. Jan Overhoff
2. Aert Goorts  

Belast met: 1 vat rogge/jr., met meer andere, aan de Kerk van 
Asten.

- ƒ 0-0-4/jr., met meer anderen, aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-2-8/jr., met meer anderen te gelden.
- ƒ 3-0-8/jr,, met meer anderen te gelden.
- 2 hoenderen/jr. te gelden α ƒ 0-6-12/jr. aan het Huis van 

Asten -
            ook met meer anderen.

- ƒ 1-10-12/jr. aan den Armen van Asten.
-  1  vat  2  kannen  rogge/jr.  aan  Oldenzee,  te  Helmont, 

gereduceerd
            tot ƒ 1-3-6.

- ƒ 5-05-0/jr. aan het Clooster te Ommel.
- ƒ 1-19-0/jr. aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ  89,--
Lasten : ƒ 325,32╜    



R 14 fol. 405 02-07-1735 1/2
Simon van den Boomen, te Vlierden, aanlegger - contra - Martinus 
Jansen Paulus,

gedaagde.
R 33 - 52 02-07-1736 2/2
Simon van den Boomen, te Vlierden, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
o.a.:
2. Aanlegger heeft, in 1732 (naar zijn beste weten), aan gedaagde 
twee runder-
   beesten  verkocht,  voor  -  ƒ 42,-,  te  betalen  in  zilveren 
ducatons.
6. Aanlegger heeft "om niet voor altijt van sijne deugdelijke 
pretensie gefrus-
   treert te wesen" zijn toevlucht tot het "recht" genomen.
R 117 fol. 153vo 02-07-1736
- Marten Jansen - g.m. Catarina Driesmans, geboren te Lommel - en
- Steven Driesmans, geboren en wonende te Lommel.
Zij accorderen betreffende de boedel en nalatenschap van:
- Jan Driesmans - en Catalijn van Hamm.
De eerste comparant N.U. ziet af van deze nalatenschap - tegen 
betaling van 
- ƒ 150,-.
De tweede comparant neemt de nalatenschap - met alle schulden 
vandien.     
R 117 fol. 154 04-07-1736
Schepenen van Asten zijn ter instantie van en met Pieter de Cort, 
drost, ge-
weest t.h.v. Pieter van Riet, welke op bed lag en door de drost, 
namens het
officie, is gevraagd, waar, wanneer en hoe zijn schouder "ont-
stucken soude 
sijn geslagen".
Deze  verklaarde  daarop  -  dat  hij  op  zaterdag,  30  juli,  's 
middags, is geweest
t.h.v. Antony Voermans en daar in de kamer is geweest met Jan Jan 
Peter Smits
en Willemyn, dr. Antony Voermans die af en toe "gaende" was.
"En aldaar sijnde soo lange de kennis te waerheyt om een speciale 
wijn geraden
tot datter een kan wijn te goede was ende den pot van Riet de 
laeste pot gesien
hebben  ondervonde dat  deselve niet  vol waere,  doende daernaer 
deselve vol tap-
pen waerover van Riet aen Jan Jan Peter Smits seyde dat het hem 
wel raeckde als
sijne persoon en daerover door scheltwoorden kantgemeen geworden 
ende den ge-
noemden van Riet door Jan Peeter Smits onder de voeten gesmeten 
sijnde, segde:
"Laet mijn op" en opgecomen sijnde dat Jan Peeter voor een schelm 
schelden -
waerop den slagh door een vuyst op sijne schouder gekregen door 
denselven  dusdanigh dat  de scholder  uyt malcanderen  raekde en 
agterover vie".
Verder is hem gevraagd, indien hij hierdoor zou overlijden, wie 
hij dan, anders



dan Jan Smits, hiervan zou beschuldigen.
Hij  heeft  hierop  gezegd  -  dat  Jan  Smits  hem  de  slag  heeft 
toegebracht.
R 117 fol. 155 04-07-1736
Willem  de  With,  deurwaarder,  heeft  van  Florens  Pieter  von 
Cotzhausen, secreta-
ris, alhier, ontvangen - ƒ 74-6-11 komende van Laurens Moree, als 
curator van 
de, op 6-2-1731, verkochte goederen van Hendrik Canters. 



R 33 - 52 24-07-1736
Hendrik Tempelaer, deurwaarder en Gerit van Riet, gerechtsbode, 
verklaren dat
zij, op maandag, 23 july 1736, op de geruchten dat de granen, 
staande op de
erven van Jan Peeter Smits, welke voor de "coninxbeede" in beslag 
genomen wa-
ren, werden "afgemeyt".
Wij hebben ons vervoegd op de "erven" van Jan P. Smits, op den 
Diesdonck, en daar gezien dat de "gearresteerde" granen werden 
afgemaaid door Christoffel
Pieck, zwager van Jan P. Smits, Willem en Francis Willems van den 
Eerenbeempt, voorzonen van de vrouw van Jan P. Smits.
Op 24 juli heeft Jan P. Smits bekend dat het maaien in zijn 
opdracht was gedaan
en dat hij order had gegeven om met het maaien op te houden.
R 33 - 52 26-07-1736 1/3

Extract uit het vesteboeck van Asten - d.d. 27-11-1734.
Florens Pieter von Cotzhausen verpacht aan Peeter Keysers:
- huis en erve - aan den Ommelsche Bosch.
Zoals  hij  dit,  op  20-11-1734,  bij  publieke  verkoop  verkregen 
heeft.
De huurder was voorheen eigenaar van de hoeve en deze werd/wordt 
door hem "ge-
cultiveert".
Huurprijs:  ƒ 30,-/jr.  en  30  vat  rogge/jr.  +  alle  lands-  en 
dorplasten.
Huurtermijn: 8 jaar.
                  

10-12-1736 2/3
Florens Pieter von Cotzhausen verzoekt aan schepenen van Asten om 
beslag te 
mogen  leggen  op  de  roerende  goederen  van  Peter  Keyser wegens 
huurachterstand en het niet tijdig voldaan hebben van de lands- 
en dorpslasten.
E.e.a. volgens het 10e art. van de 13e titel der costuymen van 's 
Bosch.
Marge: Jan Jan Aerts, ondervorster, "insinueert", op 16-1-1737, 
deze acte aan 
       Peter Slaats.

04-02-1737 3/3
Peter Peter slaats - alias Peter Keyzers wordt verzocht om binnen 
3 maal 24 uur 
schriftelijk te "allegeeren" op het verzoek tot "arrestatie" van 
zijn goederen.
Marge: Bij  absentie  van  Peter  Peter  Slaats  deze  "insinuatie" 
overgegeven aan
       Jan Frans Verrijt - d.d. 4-2-1737.

G. van Riet, vorster.
R 117 fol. 155vo 18-08-1736
Willem van den Eynde - en Mary Toenis an Bussel, zijn vrouw, 
testeren.
- Al hun goederen komen aan de langstlevende van hen beide.
-  Na  hun  beider  overlijden  gaan  de  goederen  naar  de  naaste 
vrienden van testa-
  teurszijde,
  - de kinderen van Jenneke - g.m. Peeter Peeters - en
  - de kinderen van Mary - g.m. Hendrick Aarts



  Zijnde wijlen de zusters van de testateur,
  "Dat  deselve  hooft  voor  hooft  en  niet  in  de  stammen  ofte 
stacken 'd eene
  helfte voor haere beyde naelatenschap dogh gereserveert de togt 
[       ]
  soo lange sij leven sullen" (??)
-  De  andere  helft  bij  de  testatrices  naaste  vrienden  "in  de 
stammen of stacken
  naementlijck:
  - Goort, Frans en Joost en ...... van Bussel en bij allen [ 
] van een of 
    anderen  deselve  representanten  sijnde  der  testatatrice 
geheele en halve
    broeders in gelijcke deele de erfelijcke haeflijcke erfhaef-
lijcke en gerede
    goederen in vreede en eenigheyt verdeelen sullen"



- Indien de een of ander van de naaste vrienden het met deze 
dispositie niet
  eens  is  "dat  de  selve  van  alles  sal  gefrustreert  sijn  en 
blijven".
- Zij legateren, na hun beider overlijden:
  -  ƒ 100,- aan den Armen van Asten - uit te betalen aan de 
provisoren van den 
  Armen  door  de  "naeste  vrienden"  voor  zij  tot  scheiding  en 
deling overgaan.
  De provisoren zullen de penningen goed en degelijk uitzetten - 
en de intrest
  toe laten komen aan de naaste vrienden, indien ΘΘn van hen in 
armoe zou gera-
  ken.
- De testateuren behouden voor zich het recht om na overlijden 
van ΘΘn van hen     - dat de langstlevende over de "gereede" 
goederen kan disponeren in faveur 
    van den Armen, zonder wetenschap van iemand.
R 94 fol 87 22-08-1736
- Willemyn Janssen - weduwe Jan Peeter Canters,
- Hendrik en Tony Jan Peter Canters, haar meerderj. zonen - mede 
voor
-  Joannes,  Jenneke,  Myke  en  Hendrien  Jan  Peter  Canters,  hun 
minderj. broers en
  zusters.
Zij verkopen aan Antony Marcelis Peeters:
- land de groote Hengst 7 l.

 1-3. het gemene land
2. de weg
4. het leegliggende land van [    Berkers]

Koopsom: ƒ 20,-.
R 162a 24-08-1736
Taxatie van de onroerende goederen van Josyna Coopmans - 14-6-
1736 begraven.
Peeter Coopmans is broeder en erfgenaam van de overledene.

Waarde
- een kamer en een hofke - in het Dorp 1 cops.

ƒ 45,-
 1-3. Heer Francis van de Cruys

2. Peeter Coopmans       
4. de straat

- land den Meulenacker 7 cops. nihil
1. Peeter Coopmans
2. weduwe Jan Doensen

 3-4. de weg 
- beemd het Steegensvelt 1╜ l. ƒ 15,-

1. Peeter Coopmans
2. weduwe Jenneke Frans Huybers
3. Jan Walraven
4. Francis Timmermans

Goederen te Mierlo
- groes aent [Gesuyt] 7 cops. ƒ 38,-
- groes den Eymersven 3╜ l. ƒ 38,-
Belast met 8 stuiver/jr. aan de Heer van Mierlo

in kapitaal         ƒ   10,-  
ƒ           28,-
         ƒ 128,-

20e penning is ƒ 6-6-0.



R 117 fol. 157 05-09-1736
Antony van Riet, commies van de riedende tol - g.m. Hendrina 
Clemans geeft
procuratie aan Jacob de Reus, om namens zijn vrouw, alle schulden 
die zij te 
Harlem en elders te pretenderen heeft, in te vorderen. 



R 94 fol. 87vo 17-09-1736
Arnoldus Molendijk is schuldig aan F. P. von Cotzhausen - en Eva 
Maria van 
Craus, zijn vrouw - ƒ 200,- α 4%.
Marge: Gelost 21-2-1740.
R 33 - 52 25-09-1736 1/8
Extract uit het protocol van Allerhande acten - d.d. 31-10-1735.
Gerit van Riet, vorster, geautoriseert door Pieter de Cort - d.d. 
3-8-1735 -
als  collecteur  namens  Willem  Jan  Loomans  en  Jan  Dirx  van 
Heughten, borgemees-
ters, St. Jan 1733 - '34, met kennis van schepenen, legt beslag 
op de vaste
goederen van:
- Marten Marselis - voor de som van ƒ  8-04-08
- Paulus Hendrick Bernardts ƒ  6-08-10
- Marcelis Peeters ƒ 14-14-07
- Gevert van Doerne - gebruiker Jan Toenis ƒ 17-10-14

volgen nog 21 posten - waaronder
- Jan van de Cruys ƒ  8-09-12

w.g. Jan Verberne
     Tony Muyen, schepenen.    

25-09-1736 2/8
Copie.

Gerret van Riet, vorster, legt, met autorisatie (verder als voor) 
beslag op
de vaste goederen van:
- Jan van de Kruis - om daaraan te verhalen de borgemeesterslas-
ten - ter somme
  van - ƒ 8-09-12 en de kosten vandien - actum 31-10-1735.

w.g. Jan Verberne
     Antony Muyen, schepenen
     F. P. von Cotzhausen, secr.

Naschrift: Op 4-11-1735 uitgegeven aan Jan van de Kruys.
G. van Riet.  

01-10-1736 3/8
Pieter de Cort, drost, verklaart dat hem in handen is gekomen een 
copie van 
een arrest - d.d. 31-10-1735 - aan Jan van de Cruys - en op 4-11-
1735 uitge-
geven en hetwelk was getekend door Jan Verberne en Antony Muyen, 
schepenen en 

  F.P. van Cotshuysen, secr.
Het is nu zo - dat  deze acte van arrest niet door F.P. van 
Cotshuysen is onder-
tekend. 
En dat dit door Gerit van Riet, als vorster, is gedaan, welke 
zich als een pu-
bliek persoon "schuldig heeft gemaackt aan een notoire falciteyt" 
en dus 
hoogst strafbaar is.
E.e.a. noodzaakt mij dit aan U voor te leggen om t.o.v. Gerit van 
Riet "in 
goede justitie" te kunnen oordelen.
Marge: 1-10-1736 - Gerit wordt verzocht om binnen 14 dagen te 
reageren.

18-10-1736 4/8



Reactie van Gerit van Riet.
o.m.
De  acte  van  arrest  is  door  hem,  rescribent,  "ter  secretarye 
geligt", door zijn
zoon gecopieerd en door hem getekend om te "insinueren".
Dat zijn zoon in die copiδn, zoals gewoonlijk gedaan wordt, heeft 
gesteld:

w.g. Jan Verberne, schepen
     Antony Muyen, schepen
     F.P. van Cotshausen - secretaris.



en  welke  copie  van  arrest  hij  heeft  uitgegeven  zonder  die 
nauwkeurig te exami-
neren, in de gedachte dat die acte was getekend door de secreta-
ris, zoals ge-
woonlijk - en volgens haar Ho. Mo. placaat van 23-9-1684.
Hij is kort na het "insinueren" gewaar geworden dat de voors. 
acte - door de
twee schepenen alleen was ondertekend en niet door de secretaris 
was onderte-
kend - zodat de ondertekening op de copie - F.P. van Cotshausen - 
abusief was.
"Soo is hem te rade geworden met de voors. acte van arrest niet 
te behelpen,
of de executie daarop voort te setten maar daarvan te rentintie-
ren en aff te 
sien ende voors. goederen, de novo in arrest te nemen, gelijk 
geschiet is op
3-12-1735" - blijkende bij acte van arrest.  
Rescribent heeft om deze reden van het eerste arrest ook geen 
salaris ontvangen
en  geen  kosten  in  rekening  gebracht,  hij  heeft  verscheidene 
zegels uit eigen 
zak betaald.
Ook de personen wiens goederen in arrest genomen zijn, waren hun 
lasten deugde-
lijk en effectief verschuldigd.
Hij heeft zich aan geen bedrog of benadeling schuldig gemaakt en 
zeker niet 
met opzet "aan falsiteyt" gedaan.
Hij biedt zijn "ootmoedige correctie" aan als een man staande ter 
goeder naam
en faam.

29-10-1736 5/8
Antwoord van Pieter de Cort. 

 o.a.:
Verzocht was "een convenable provisie van justitie aen U Eerw. 
over te geven"
Hij  vindt  het  onnodig  "op  alle  die  vercierde  allegatien  te 
antwoorden"
Maar het gaat er om dat de vorster van Asten, gebruik maakt van 
de naam van
secretaris van Cotzhuysen, terwijl deze op de originele acte niet 
voorkomt.
Ook het excuus dat zijn zoon die copie heeft geschreven is niet 
ter zake.
Ze is door hemzelf ondertekend.

10-12-1736 6/8
P. de Cort schrijft o.a.:

"Het is nu sulcx dat den vertoonder is voorgecoomen, dat Gerit 
van Riet, we-
gens de arresten der gefabriceerde acte van verscheyde persoonen 
gelt genoomen 
soude hebben, daer hij nogtans bij sijn voors. rescriptie heeft 
connen goet-
vinden  te  avancheeren  van  die  arresten  te  hebben  afgesien  en 
deswegen geen 
gelt genoten of geproffiteert te hebben gehad". 
 

11-01-1737 7/8
Wij ondergetekende, inwoners van Asten, verklaren ter instantie 
van Gerit van
Riet, dat wij, voor zover het ons aangaat en ieder voor zijn deel 



- enz. enz.
Geen schade hebben gehad of geleden van een gedaan arrest - d.d. 
31-10-1735.

+ Jan Jansen,
+ Lambert Lamberts,
+ Hednrik Gerrits
+ Hendrik Joosten.
03-05-1737 8/8

P. de Cort bevestigd nog eens dat hij "persisteert". 
R 94 fol. 88vo 25-09-1736
Gerit  van Riet,  vorster, executeert,  namens de  regeerders van 
Asten, wegens
verschuldigde  dorpslasten  -  over  11-1-1733  -  11-1-1734  -  (de 
goederen van
Mattijs Sommers).
Hij verkoopt aan Antony Mennen:
- de helft van huis, hof en aangelag - met den berg 1╜ l.



1. Hendrik van Geldrop 
 3-4. de straat

- land 1╜ l.
1. kn Aert Aertsen
2. Bruynas
3. Frans Martens
4. de straat

- land 1 l.
1. kn Aert Aertsen
2. de Schut

- land 3 cops.
1. kn Aert Aertsen
2. Gerit van Riet

- groes
1. Goort Buckings
2. Willem Aerts
3. kn Aert Aertsen
4. Peter Koopmans

Belast met: ƒ 3-15-0/jr. aan de Kempenaar.
Koopsom: ƒ 44,-.

Hij verkoopt aan Marten van de Loverbosch:
(de goederen van de kinderen Jacob Aarts)
- huis, hof en aangelag ╜ l.

1. Wilbert Peeters
2. het gemene land
3. erven Swinkels
4. de eigenaar

- land 2 l.
 1-3. het gemeen land

2. Wilbert Peeters
4. de weg

- land 4 l.
 1-3. de gemeente

2. de weg
4. Dirck Philipsen

- land 3 l.
1. het gemene land e.a. 
2. de gemeente
3. Hendrick Tielen 
4. de eigenaar

- land ╜ l.
1. kn Antony Dielis
2. kn Mattijs Canters
3. de eigenaar
4. de weg

- groes 1 l.
 1-2. het gewezen convent

3. de gemeente
4. Jan Goort Loomans

- huis en hof - te Ommel 1 cops.
 1-3. het gewezen Convent

2. de straat
4. erven Swinkels

Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan de Kerk van Asten - samen met Wilbert 
Peeters van

  Liessel.
Koopsom: ƒ 6,-.



R 117 fol. 157vo 25-09-1736
Gerit van Riet heeft bij executie verkocht:
- de vaste goederen van - Mattijs Sommers ƒ 44,-.  

 - kn Jacob Aarts ƒ  6,-.
Deze sommen zijn overgedragen aan de secretaris, alhier - t.b.v. 
de crediteu-
ren. 

   
R 94 fol. 100vo 29-09-1736
Antony Mennen verkoopt aan Matijs Dirx:
- land 5 cops.

1. Hendrick Welten
2. Antonis van de Eyckelkamp
3. Jan Loomans
4. de straat

- land de Kamp 7 cops.
1. Joost van Bussel
2. Hendrick Welten
3. de gemeente
4. de verkoper

- heiveld 1 l.
1. Hendrick Welten
2. Dirck Driessen
3. Jan Loomans
4. Peeter Peeters

R 14 fol. 406 01-10-1736
Miggiel  van  de  Cruys,  president,  aanlegger  -  contra  -  Frans 
Cornelis van 

Weert, gedaagde.
- Gedaagde verzoekt "pro deo" toegelaten te worden.
- fol. 423 - Gedaagde heeft, op 29-8-1736, aanlegger, komende 
van het Cas-
             teel van Asten - "vervoert door sijn passien en 
driften grove-
             lijck geinjurieert".
             Gedaagde heeft, op  6-2-1737, voor schepenen van 
Deurne, in aan-
             wezigheid van aanlegger verklaart - dat de "inju-
rien" door hem 
             onbedacht en tegen de waarheid zijn geuit.
             Hij kent van de Cruys als een waardig magistraat en 
persoon.

   Enz. enz.   
R 14 fol. 409 15-10-1736 1/2
Guilliam van Grinsven, coopman, te Eyndhoven, aanlegger - contra 
- Martinus 

Jansen Paulus, gedaagde.
- fol. 425 - aan gedaagde wordt opgelegd - ƒ 21,25 te betalen - 
zijnde het 
             restant van afrekening 22-8-1730.

R 33 - 52 15-10-1736 2/2
Guilliam Grinsven, koopman, Eyndhoven, aanlegger.
- contra
Martinus Jansen, aanlegger.
o.a.:



2. Gedaagde is na een afrekening, op 22-8-1730, aan aanlegger nog 
schuldig 
   gebleven - ƒ 21,25.



8. Tot nu toe is hij, ondanks minnelijke aanmaningen, niet tot 
betaling over-
   gegaan.
Bijlage: extract uit het "manuaal schultboeck" van Guilliam van 
Griensven.
Opmerking: De "insinuatie" door de vorster is gedaan aan Jenne-
maria, dochter
           Martinus Jansen.
R 107b fol. 140vo 20-10-1736
Het Corpus van asten is schuldig aan Elisabeth Zantvoort - weduwe 
Anth. de
Vlieger, te Leerdam - ƒ 750,- α 3%.
Schepenen 's Bosch.
R 94 fol. 101 24-10-1736
Elisabeth Antony Coolen, meerderj. dochter, verkoopt aan Lambert 
Lamberts Ver-
heyden:
- de helft van huis, hof en aangelag - te Ostappen 1╜ l.

1. F. P. von Cotzhausen
2. de koper
3. Antony Marcelis
4. de gemeente

- een dries de Hofstadt 2 cops.
 1-2. F.P. von Cotzhausen

3. de gemeente
4. de koper

- groes den Neerenbempt 1╜ l.
1. weduwe Peter Driessen

 2-3. Hendrick Gerardts
4. de koper

- groes den Bongardt 3 cops.
1. de koper

 2-3. Dries van Ruth
4. de gemeente

- de Hogvelden 3╜ l.
1. de koper

 2-3. de gemene bemden
4. de gemeente

- groes het Spleetenvelt 1╜ l.
1. de koper
2. Reynder van Heughten, te Vlierden

 3-4. de Aa
- groes het Vorstevelt 1 l.

1. de koper
2. Tony Marcelis
3. de gemeente
4. de gemene bemden

- groes den Frayt 2 l.
1. de koper
2. Dries van Ruth   

   3. Antony Marcelis
4. de gemeente

- land de Vorste acker 2 l.
 1-3. de koper
 2-4. Tony Marcelis

- land den Hoeckacker 1 l. 1 cops.



 1-3. de koper
   2. erven Teuniske Canters

4. F.P. von Cotzhausen
- land de Braak

1. de koper
 2-3. Antoni Marcelis

4. erven Hendrik Canters
- land in de Roef

1. de koper
2. de Aa
3. de Keyserstraat
4. Hendrick Gerardts

- land naest het aengelagh 2 cops.
 1-2. de koper

3. de gemeente
4. Antony Marcelis

- de helft van huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 cops.
 1. de koper

2. Peter Wolfs
3. Jacob de Kuyper
4. de straat

- land in Lendert
1. Goort Kuypers
2. Peter Jan Gijsberts
3. Toenis Stevens
4. de koper

- land 1 l. 2 cops.
            1-2-3. Peter Jan Gijsberts

4. de koper
- land 1 cops.

 1-2. Jan Peter Smits
3. de koper
4. de straat

- land 2 cops. 6 r.
1. de koper
2. Marten Jan Paulus

 3-4. deweg
- land

1. de koper
2. Jan Verberne

 3-4. de straat
- land 1 l.

1. de koper
2. Jan Peter Smits

 3-4. de straat
- land achter den Dijckhoff 1 l. 2╜ cops.

1. de koper
2. kn Jan Paulus

 3-4. de straten
- land in de Sneyerskamp 6╜ r.

1. de koper
2. Goort Kuypers
3. Francis Timmermans
4. Jan Peter Smits

- groes ╜ l.
1. de koper

 2-3. kn Hendrik Hoefnagels
4. den Dijck

- groes 1 l.
1. het Boschvelt 
2. de koper

 3-4. kn Hendrik Hoefnagels
- groes in de Vrouwkensvelden

1. de koper



2. Willem Loomans
3. het Boschvelt
4. Martinus Jan Paulus

Belast met: de helft van het huis met - ƒ 0-10-0/jr. aan het Huis 
van Asten.

- de helft van het huis, te Astappen met - ƒ 6-18-0/jr. aan 
de 

  Kempenaar.
- de helft van ƒ 1-0-0/jr. aan dn Armen van Asten.
- van het huis in het Dorp nog voor de helft - ƒ 1-0-0/jr. 

aan den 
  Armen van Asten. 

          - aan rentmeester de Kempenaar - de helft van - ƒ 0-1-
9/jr.

- in een meerdere rente aan rentmeester de Kempenaar - voor 
de helft
            ƒ 0-4-8 met Martinus Jan Paulus en Jan Peter Smits.

Koopsom: ƒ 100,-
Lasten : ƒ 243,58 

R 117 fol. 158 25-10-1736
Hendrick Joris, te Asten, wettige momboir van de onm. kinderen 
van Arian van
den Broeck - en Hendrien Willem Linders en Gortje Jorris, beide 
gewezen vrou-
wen van Arian van den Broeck.
Hij verzoekt om tot toeziend voogd aan te stellen - Lucas van den 
Broeck, te 
Geldrop, om namens hem de goederen van de onmondige te adminis-
treren en daar-
van rekening, bewijs en reliqua te doen.
R 14 fol. 410 29-10-1736 1/3
Florens  Pieter  von  Cotzhausen,  secretaris,  aanlegger  -  contra 
Joost Jan Hoef-

nagels, gedaagde.
fol 427 - Gezien het request van Joost Jan Hoefnagels - d.d. 13-
3-1737 - aan 
          het Corpus van Asten waarin o.m.:
          - Dat Joost Jan Hoefnagels - is g.g.m. Josina Verlens-
donk.
          - Uit kracht van een vonnis van U Eerw. was het zover 
gekomen dat                  aanlegger in deze, zijn, suppliants, 
roerende goederen op het punt               stond te executeren .
          - Om zijn totale "ruin" en de schande te ontlopen heeft 
gedaagde op 
            13-2-1737 aan zijn zwager, Jan Jansen van Dijk 
beleend:
            - groes aant Slootje - tot Ostaden 6 l.

  - land     aan Vorsele                          3╜ l.
            - land     in de Nagtegaal           1 l.

  met inbgrip van de lasten
Beleensom:  ƒ 200,- af te lossen in zes 

jaar.
          - Hij verzoekt de belening goed te keuren 

-  Na  overleg  met  Peter  Janse  Verlensdonk,  zwager  van 
gedaagde, wordt
            toestemming gegeven op voorwaarde dat gedaagde en 
zijn tegenwoordi-
            ge vrouw een behoorlijke acte passeren - en dat de 
kinderen daarvan 



            kost- en schadeloos gehouden worden. 
R 33 - 52 29-10-1736 2/3
Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, aanlegger.
- contra 
Joost Jan Hoefnaegels, gedaagde.
Terzake van salaris, vacatie en voorgeschoten geld van en door 
aanlegger in de
zaak van gedaagde - contra - Pieter de Cort 19-01-1733,

    - Jan Jansen van Dijck 14-11-1735,
    - Martinus Jan Paulus 24-12-1735.

De gespecifeceerde kosten bedragen ƒ 107-0-8
Waarop betaald zijn - 4 pistolen ƒ    38-0-0  

rest nog  ƒ  69-0-8.
R 27 fol. 82 10-12-1736 3/3

Aan Heren Schepenen,
Gezien  de  procedure  vanwege  Florens  Pieter  von  Cotzhausen, 
secretaris, 
- contra - Joost Jan Hoefnagels, gedaagde - rol d.d. 29-10-1736.
Gedaagde wordt opgelegd "de gelibelleerde som" van -  ƒ 69,- te 
voldoen. 
R 33 - 52 06-11-1636
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen, om namens hem te 
verhoren:
1. Peeter van Riet.
2. Pieternel - g.m. Peeter van Riet.
3. Jan Peeter van Riet. 

Of het niet waar is dat Jan Janse Verrijt, Jan Hoefnagels 
en Paulus

Biemans,  op  zondag,  21-10-1736,  zijn  gekomen  ten  hunne 
huize.
1-2-3. Ja.

Of Jan Verrijt dan niet "veele brutaliteyten en geweldena-
rijen heeft

gepleegt" en waar die uit bestonden.
1. Jan Verriet heeft Jan Hoefnagels geslagen.
2. Jan Janse Verriet heeft in huis "gevecht ende geraest" zonder 
te kunnen       zeggen wie geslagen heeft.
3. Heeft gezien dat Jan Janse Verriet "allerhande actiens heeft 
gesocht".
   Heeft ook gezien dat Jan Hoefnagels "nederviel" zonder "den 
slagh" gezien 
   te hebben.
2 en 3. Conformeren zich met de 1e deponent.

Wat is verder nog bekend.
1. Is door "sijnen rock gestecken, op den ruch" zonder te weten 
door wie.
2.  Heeft  Jan  Janse  Verriet  "buyten  de  deur  sijnde  alderhande 
scheltwoorden" 
   horen uitroepen.
3. "Heeft nogh een schnee door sijnen hoedt gekregen" zonder te 
weten van
   wie.
   Hij  heeft  vervolgens  nog  gezien  Jan  Janse  Verriet  Ariaen 



Hoefnaegels "met
   een vuyst tegens sijn [nars.yt] gestooten heeft dat de pijp in 
sijne mont
   braeck".

Of zij niet, samen met de andere personen daar in huis 
zijnde, ge-
          noodzaakt zijn geworden Jan Janse Verriet zijn mes af 
te nemen en 
          hem, om verder onheil te voorkomen, uit het huis "te 
stooten".
1. Heeft Jan Janse Verriet uit huis "gestooten" en het mes dat 
"viel" in stuk-
   ken gebroken.
2. Bevestigd e.e.a. 
3.  Zegt  -  dat  als  Jan  Janse  Verriet  uit  de  deur  "gestooten" 
zijnde, op de grond
   liggend, hij een voet op zijn arm heeft gezet en het mes dat 
hij in zijn 
   hand had in stukken heeft gebroken. Er bleef nog een klein 
stukje in het
   "heeft" zitten. 
 

Als J.J.V. uit het huis was gezet en de deur "gegrendelt" 
en door de 
  tweede deponente nog tegengehouden - of J.J.V. dan niet op 
de deur

heeft - "gestoten en geslagen, soodanig dat die opensprong 
en J.J.V.

alsdoen incomende niet veele insolventien met snijden als 
anders 
          heeft gepleegt"  
1. Zegt - "dat de deur gegrendelt en geslooten sijnde en door de 
vrouw tegenge-
   houden opensprongh door de harde slagen erop".
   Hij weet echter niet wie er op geslagen had.
   Wel dat Jan Janse Verriet "ingecomen" is.
R 117 fol. 158vo 13-11-1736
Weduwe  Jan  Peeter  Canters  verpacht  aan  Hendrick  Jan  Peeter 
Canters, haar zoon:
- huis, hof en aangelag, land en groes.
Zoals zij tot nu toe in gebruik heeft gehad.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 6,-/jr. en 6 vat rogge/jr. 
       - de cijnsen, pachten en lasten.
R 117 fol. 159vo 14-11-1736
Jan, zn Piet van Riet, verklaart, zonder inductie of persuasie 
van iemand, dat
omtrent een jaar geleden t.h.v. zijn vader, Piet van Riet, bij 
elkaar in gezel-
schap  zijn  geweest  -  Michiel  de  Gaase,  te  's  Bosch  met  Piet 
Loomans e.a. 
"en dat ter naeste tijde redenen sijn voorgevallen ontrent de 
aantasten soo den
selve Gaase aan Pieter van Hoogerlinden wegens den tiende hadt 
moeten doen. 
Waernaer  den  voorn.  de  Gaasse  een  souverain  van  Piet  Loomans 
vraegde en dat 
door tusschensprecken van Joost Jan Hoefnaegels waeren geconve-



nieert dat in 
plaats van de souverain aan de voorn. de Gase te betaelen Piet 
Loomans een ducat soude betaelen". 
    
R 94 fol. 103vo 16-11-1736
Lenneke Jacobs verkoopt aan Marten IJsbouts:
- huis, hof en aangelag 3 l.

1. Peter Jansen
2. Goort Marcelis       
3. Joost Philipse
4. de straat

- land in de Leysingh 3 l.
1. Goort Marcelis
2. Peter Jansen
3. de straat
4. km Jan Goorts

- land/groes in de Leysingh 7 cops.
1. Joost Philipse
2. het gemeen Broeck

 3-4. Goort Marcelis
- groes in de Leysingh 3 l.

1. het gemeen Broeck
2. Joost Joosten
3. kn Jan Goorts
4. Bartel Vaessen

Belast met: ƒ 0-6-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 94 fol. 104vo 21-11-1736
Goort Loomans, te Someren, als momboir van Jan, Joost, Anthony en 
Wilhelmus,
zijn minderj. broeders, Francis en Piet Loomans.
Allen kinderen en erven van Willem Loomans - en Heylke Peter 
Franssen.
Zij verkopen aan Hendrick van den Broeck, koopman, te Eyndhoven:
- een obligatie van - ƒ 760,- t.n.v. Willem Loomans en t.l.v. het 
Corpus van 
  Asten - d.d. 23-10-1728 - geboekt onder nr. 37.
R 94 fol. 105 24-11-1736
Martinus van de Loverbosch verkoopt aan Wilbert Peeters:
- huis, hof en aangelag - aan het Laarbroeck ╜ l.

1. erven Swinkels
2. Wilbert Peeters
3. het gemene land
4. de eigenaar

- land 2╜ l.
 1-3. het gemene land

2. de weg
- land 4 l.

 1-3. de gemeente
2. de weg
4. Dirck Philipsen

- land 3 l.
1. het gemene land e.a. 
2. de gemeente
3. Hendrick Tielen
4. de eigenaar

- land ╜ l.
1. kn Antony Dielis
2. Matijs Canters



3. de eigenaar
4. de weg

Belast met: ƒ 0-8-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 0-10-0/jr. aan 
de

  Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 12,-
Lasten : ƒ  6,30

R 94 fol. 106 26-11-1736
Matijs Dirx verkoopt aan de kinderen Jacob Linders van Heughten.
Zoals het de verkoper is aangekomen van Anneke Dirx, zijn zuster.
- schuur en aangelag - in de Wolfsberg 3 cops.

1. de straat
2. kn Antony Loomans e.a. 

- land de voorste Kamp 2 l.
1. de straat
2. Francis Coolen



3. Thomas Pollen
4. Peter Franssen

- land de Waeterstraet 2 l. 30 r.
1. de Bemptstraet

 2-3. Jan van Helmont
4. IJsbout Hendrix

- land den aghtersten Kamp
            1-2-3. Jan van Helmont e.a. 

- land het Eeusel 1 l. 10 r.
1. Francis Timmermans
2. Willem Jan Loomans
3. de koper e.a.

- land den Eymert 1 l.
1. het gemene land
2. Matijs Dirx
3. de straat
4. weduwe Jan Verlensdonck

- groes het Eeuwsel 6 l.
1. Matijs Dirx
2. kn Tomas Hoefnagels e.a. 
3. de koper

- groes/land de Weerth 4 l.
1. Jan Goorts
2. Matijs Dirx 
3. Antony Haasen

- groes de Haeseldonck 1 l. 30 r.
1. Matijs Dirx
2. erven Willem Loomans

 3-4. Peter Martens
- groes 1 l.

1. Matijs Dirx
2. Jan Hoefnagels
3. Jan van Dijck

- groes het Ven 30 r.
1. Matijs Dirx
2. de Bemptstraet
3. erven Tony Loomans

Koopsom: ƒ 60,-.
R 94 fol. 107 26-11-1736
Antony Mennen verkoopt aan Matijs Dirx:
- groes aan den Heusdensche padt 1╜ l.

            1-2-3. Francis Loomans
4. de pad

Koopsom: ƒ 75,-.
R 94 fol. 107vo 28-11-1736
Antony Joosten, te Someren, verkoopt aan Arnoldus Hendrix:
- een huisje - aan het Laarbroeck 2 cops.

1. Jan Janse Laeser
            2-3-4. de hey

Koopsom: ƒ 8,-.



R 117 fol. 160 01-12-1736
Matteys Willem Haasen - weduwnaar Maru Simons - maakt t.b.v. zijn 
zes minderj.
kinderen een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Dirkske Jan Claassen, j.d., geboren te 
Helden, wonende
te Asten.

Roerende goederen
- een bed en toebehoren,
- een beddekoets,
- twee stoelen, een tafeltje,
- twee koperen keteltjes,
- enige roomteilen,
- een hoge en een lage kar,
- een ploeg en een eg,
- een ossenzadel.   
R 117 fol. 161 01-12-1736
Schepenen  van  Asten  verklaren  dat  t.h.v.  toonder  dezes,  Jan 
Adriaens, geboren
te Mecklen, wonend alhier, - "een contagieuse sieckte, ten eynde 
van dese voor-
lede somer ontrent de dry maenden conscentive heeft geregueert".
Waardoor  voors.  Jan  Adriaens  niet  alleen  zijn  vrouw  en  drie 
kinderen is verlo-
ren - "maar dat voor sijnen persoon mitsgaders sijn een alnogh 
int leven sijnde doghtertje in [agore] gelegen en bijaldien de 
voors. Armmeesters  hem  en  sijne  familie  in  deese  bedroefde 
besoeckinge van den hemel met een somme van daartigh
gulden uyt de incomsten van den Armen, alhier, niet gesurvereert 
hadden dat 
naar  menschelijcke gissinge  in haer  elende alte  soude vergaen 
weesen".   
R 117 fol. 161vo 04-12-1736
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Pieter de Cort, 
drost, dat zij
verzocht  zijn  te  visiteren  -  "een  venster  van  de  camer  der 
huysinge van Michiel
van de Cruys en bevonden dat door het selve venster waeren elff 
bysondere gae-
ten doorschoten, ter laagte van hetselve venster correspondeeren-
de eenigsints 
met de taefel die int midden van de camer ontrent 't vuyr was 
staende". 
Wij  hebben  ook  nog  gezien  -  "eenen  andere  scheut"  door  een 
venster gaande door de "gardinen van de betsteede en teekenen in 
de plancken".
Ook zijn ons getoond - "twee cogels die voor het bet bevonden 
waeren en ook verscheyde groote haagelcoorens die op 't raem vant 
venster bevonden soude 
sijn".
En verklaren de drossard, Jacob Wolters en Hendrick Tempelaer, 
allen van de 
ware gereformeerde religie, alsmede Jan Peeter Nooyen, knecht van 
de drossard;
De eerste twee, als collecteurs der landsverpondingen en gemene 
middelen, - dat
zij, gisteren, 3 december, "sitdaagh" hebbende gehouden en dat 
nadien, omtrent
kwart over acht, zittende aan tafel, het schot door het venster 



is gedaan - "en
wel soodanigh regt aangehouden dat de stucken van de glaasen den 
voorn. Wolters 
van aghter en in sijn pruyck ende den drost alsoock den voors. 
Jan Peeter Noyen
in  het gesight  quamen. Ende  opgesprongen  sijnde  geenen daader 
konnen aghterhae-
len dogh dat bij haer, deponenten, in de kamer sijn bevonden los 
gekapte stuc-
ken loots" die aan de schepenen zijn vertoond.
De drost verklaarde verder - dat hij "bij de scheut" door iets 
getroffen is aan
het hoofd.
Wij verklaren nog - op het bord van de drost bevonden te hebben 
en te zien lig-
gen "een der ses stucken loots".



R 117 fol. 162vo 07-12-1736
Peeter Verberne, ziek - en zijn vrouw, Jenneke Coopmans, gezond, 
wonende in de
Thoornstraet, testeren.   
- Al hun goederen aan de langstlevende van hen beide.
R 117 fol. 164 29-12-1736
Hendrick Tempelaer, deurwaarder, neemt, namens Jacob Wolters en 
Pieter de Cort,
collecteurs der coninxbede, 17-9-1734 - '35, in arrest:
- de vaste goederen van de kn Jan Everts - om daaraan te verhalen:

ƒ 8-9-0
- Joost Jan Antony Muyen ƒ 3-5-0
- Jan Laureynssen ƒ 3-0-0.
R 117 fol 164vo 29-12-1736
Hendrik de Kempenaar, deurwaarder van de Raad van Staten, neemt, 
namens Jacob
Wolters  en  Pieter  de  Cort,  collecteurs  der  verpondingen  "den 
laeste december
1733 en 1734", in arrest:
- de vaste goederen van Jan Laureynssen, nu Steven Antonis, voor 
de somme van:

ƒ 26-15-02
- Peeter van Someren ƒ 14-11-08
- Willem Linders ƒ  4-05-10
- Jan Peeters van Rest ƒ  9-05-12
- dezelfde ƒ  2-02-14
- Joost Jan Antony Muyen ƒ  5-08-06
- Jan Laureynssen - gebruiker Francis 

van der Linden ƒ  4-08-00
- Jan Joosten ƒ  7-10-06
- Francis Teys Canters ƒ  4-12-08
- Francis Verriet ƒ 12-09-09
R 94 fol. 108vo 29-12-1736
Bartolomeus  Vermeulen,  mr.  valkenier,  te  Munchen  in  Beyeren, 
geeft over aan 
zijn broer, Jacobus Vermeulen, te Leenderstrijp:
- een obligatie van - ƒ 1000,- t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 1-
10-1716 -
ten kantore der Bede geboekt onder nr. 34 - en t.n.v. Bartolomeus 
Vermeulen - 
en Maria, zijn vrouw.
R 153 29-12-1736
Allen die iets te vorderen hebben uit de bij executie verkochte 
goederen van 
Matteys Sommers - worden verzocht zich te melden.
o.a.:
- Jan Peter Claus - wegens het maken van de doodkist van
  Mattijs Somers ƒ 3-0-0
  Hierop ontvangen - ƒ 2-4-0.
R 156 31-12-1736



Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, regterboode, van 
de geδxecu-
teerde goederen van Matteys Somers.
De executie - d.d. 13-8-1736 - is gedaan om daaraan de verschul-
digde borge-
meesterslasten, 1733 - '34, zijnde - ƒ 1-16-5 te verhalen.

Ontvangsten



- huis, groes en land - aan den Heemel ƒ 44-00-00
  Koper: Florens Pieter von Cotzhausen.

Uitgaven
- Executiekosten ƒ 45-18-04

Minder ontvangen dan de uitgave ƒ 1-18-04.



R 94 fol. 110 02-01-1737
Philippus Warrenbergh is nader van de bloede aan Jan Peter Smits, 
zijn 
neef, dan Jan Jansen van Dijck.
Hij vernadert:
- groes en land het Voorste veltje 4 l.

1. kn Claes van der Linden
 2-3. Philips Warenbergh e.a. 

4. de straat
R 94 fol. 110vo 02-01-1737
Philippus Warrenbergh is schuldig aan Hendrick Heesterbeeck, te 
Valkensweert -
ƒ 103,- α 4%.
R 117 fol. 165vo 02-01-1737
Staat  en inventaris  opgemaakt door  Marcelis Driessen  en Goort 
Buckings, als
beδdigde momboiren van het onm. kind van Aart Willem de Smit - en 
Catarina
Verberne.

1e kap. Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag 2 l. 

1. Antony Voermans
2. Hendrik Vrients
3. de straat
4. de weg

- land de Logte 2╜ l.
            1-2-3. weduwe Frans Huyberts

4. de weg
- land de Logte  1 l.

 1-3. Jenneke Frans Huyberts
 2-4. erven Willem Aarts  

- land het Keske 1╜ l.
1. Lijske Willems
2. Paulus Verberne
3. de weg
4. de Meulenpad

- land aant Keske - het Lanckveltje 1 l.
1. Jan Aarts
2. de Kerckpadt
3. weduwe Willem Willems
4. Goort Kuypers

- land de Sneyerskamp ╜ l.
1. weduwe Jan Peeter Smits

- groes int Rood 4 l.
1. [Molemackers]
2. het dijkske
3. de straat 
4. Jan Verriet

- groes [het Voervorkensveltje] 3 cops.
1. Jan Aarts
2. Martinus Jan Paulus
3. Joost Verberne
4. weduwe Claas Verhees

- een dries agter Ostaden 5 cops.
1. Joost Verberne
2. erven Marten Ceelen



3. Martinus Jan Paulus
4. Jan Aarts

- groes aan den Diesdonck 2 l.
1. Marten Driessen
2. erven Willem Slaats
3. de Loop
4. de ackers

2e kap. Roerende goederen
- uit de verkochte goederen is ontvangen ƒ 164-08-00
- een verkocht varken ƒ   5-15-00
- een verkochte koe ƒ  13-02-00
- verkochte granen ƒ  20-00-00
- verkochte kaas "met de onraad" ƒ   9-17-14
- op 26-5-1728 is het "smitsgereetschap" verkocht ƒ  41-
00-00
- aan huishuur ontvangen over de jaren 1727 - '36 ƒ 120-
00-00
- de verhuurde "smits" heeft over 1728 - '36 opgebracht ƒ  48-
00-00 
- de verhuurde landerijen hebben over 1728 - '36 opgebracht ƒ 178-
00-00

3e kap. Schulden
- aan de weduwe Catalijn Verriet ƒ 100-00-00
- aan Dirck Andriessen ƒ  25-00-00
- aan Anna Maria Gerardts ƒ  50-00-00
- nog aan Anna Maria Gerardts ƒ  10-00-00
- aan Hendrick Canters ƒ  14-10-00
- aan Simon Peeters of Jan van Riet, collecteurs der gemene

 middelen ƒ   3-00-00
- aan de weduwe Hendrick Hoefnagels ƒ  28-14-08
- aan Lijske Hendricx ƒ  25-00-00
- kostgeld van het kind - 1726 ƒ  15-10-00
- Jan Willem Vogels voor het "uyttrecken" van Aart Willem 
  de Smit   ƒ   1-05-00
- de begrafenis ƒ   5-09-06
- schoenen ƒ   0-09-00
- Jan Waagen, voor port, dat een een brief naar Utrecht
  gebracht werd ƒ   0-06-00
- Frans Antonis van Bussel ƒ  15-10-00
- Peeter Nelis - arbeidsloon ƒ   3-02-00
- Johan Draak ƒ  12-13-08
- Hendrik van Weerth ƒ  16-00-00
- Johan Draak voor het "verschreiven" van de borgemeesters-
  boeken ƒ   9-14-00
- Jan Walravens - wegens het oppassen van de zieke ƒ   7-05-00
- Andries Franssen van de Loveren ƒ   4-00-00
- Paulus van der Loo - diverse posten ƒ 140-00-00
- Vriens Joosten - volgens assignatie van advocaat Swinkels ƒ  10-
00-00
- Hendrik Jansen ƒ   2-01-08
- Willem Aart Smits - arbeidsloon ƒ   3-00-00
- Willem Willems  ƒ  26-00-00
- Marcelis Peeters, collecteur der gemene middelen ƒ  10-00-00
- Goort Antonis, collecteur der verponding ƒ   3-06-08
- Andries Marcelis ƒ   1-05-00



- Frans Goorts - op het borgemeestersboek ƒ   2-18-08
- Paulus van der Loo ƒ 100-00-00
- Catrina Mennen ƒ  46-00-00
- Philips Warrenberg ƒ  10-00-00
- Andries Verriet ƒ 130-15-00



- Willem Jan Loomans ƒ 169-00-00
- Gilliam Gayards - wegens geleverd ijzer ƒ  40-02-10
- Arnoldus Meulendijck ƒ  52-00-00
- onkosten te 's Hage ƒ  50-00-00
- Mattheys Slaats ƒ  50-00-00
- weduwe Jan de Zeeger ƒ  50-00-00 
- Dierck Jansen ƒ  30-00-00
R 117 fol. 173 02-01-1737
Francis  Loomans,  ziek  -  en  Gertruyd  Corstyens,  zijn  vrouw, 
gezond, in het
Dorp, testeren.
- Alles aan de langstlevende.
R 107b fol. 143 03-01-1737
- Maria van Breugel, te Turnhout,
- Mr. Johannes Adrianus van Breugel, advocaat, te Turenhout - 
mede namens
  hun vader
- Mr. Johannes Jacobus van Breugel, Heer van Kerkem,
- Maria Christina van Breugel - geass. met Egidio Guelmo Reyns, 
notaris,
  te Turenhout,
- Cornelis Philippus Dominicus van Breugel.
Allen kinderen van voorn Johannes van Breugel - en Maria Theresia 
Clijmans.
De eerste comparant mede als vader van Maria Josepha van Breugel 
- procuratie
d.d. 14-9-1736 - door voorn. notaris.
Zij verkopen aan Martinus van de Loverbosch:
- een obligatie van - ƒ 700,-.
welke Johannes Jacobus van Breugel - en Maria Theresia Clijmans - 
en de kinde-
ren - als de erfgenamen van wijlen Hubertus de Rooy, advocaat en 
drost, te 
Hees en Leende, te ontvangen hebben.
De obligatie staat t.l.v. Antony Canters en zijn zonen Hendrik en 
Antony -
schepenen Asten - d.d. 14-12-1682.
Schepenen Eyndhoven.
R 118 voorblad 04-01-1737

Protocol van testamenten, scheydinge en deylinge
mitsgaders andere actens

beginnende met den vierden january 1737 
en eyndigende de 22e december 1742.

In bedieninge zijn:
- Pieter de Cort, drossard,
- Michiel van de Cruys, president,
- Jan van Helmont,
- Peter van de Vorst,
- Willem Roymans,
- Bendert Vervordeldonck,
- Antoni Muyen,
- Jan Verberne - schepenen,
- Jacobus Losecaat, secretaris.  
       

R 118 fol. 1 04-01-1737



Staat en inventaris van sodanige chartres, pampieren, prothocollen en documen-
ten als andersints concerneerende den Heer, de gemeente en secretarye van As-



ten, als de Heer Floris Pieter van Cotzhausen, als gedesisteert hebbende van 
de secretarye, op heden den derden en vierden january 1737, ter raadkamer heeft 
overgegeven aan Antoni La Forme, als rentmeester van de Hoog Edele geboore Heer
van Asten.
Ter presentie en ten overstaan van Pieter de Cort, drossard, Michiel van de 
Cruys, president, Jan van Helmont en Peter van de Vorst, schepenen.
Bestaande int volgende:
- trouwboek - d.d. 2-1-1719 - 2-12-1736,
- criminele rol, beginnende 28-1-1718,
- dingrol, beginnende 11-7-1718,
- legger der verpondingen - d.d. 10-11-1713,
- 13 stuks protocollen van transporten vanaf 14-5-1653 - tot - heden,
-  7 stuks protocollen van allerhande actens vanaf 20-1-1697 - tot - heden,
- protocol van transporten die elders zijn geschiedt - vanaf 15-3-1717,
- resolutieboeken vanaf 1685 - tot heden,
- rekeningen van de insolventen boedel van Ida vn de Loverbosch met de 
  documenten daarvan,
- processtukken van Maria - weduwe Jan van den Broek - contra - Marcelis
  Jan Driessen

Asten, 4 jan. 1737.
R 118 fol 4vo 07-01-1737
Johan Verberne en Antony Muyen, schepenen, verklaren ter instantie van Jan
Walraven:
- dat sijne huysinge in 1736 was komen af te branden en dat dit door of wegens 
  den requirant is opgetimmert en wederom tot eene bequaame woning is gebragt.
R 107b. fol. 141vo 08-01-1737
Jan Janse Verrijt verkoopt aan Willem Jan Loomans, zijn oom en gewezen wettige 
momboir:
- land de Meulenacker 1╜ l.
- land den Vosselsche acker 2 l.
- land agter de Pastorye 2 l.
- land aant Kerkehuys 5 copse
- land de voorste Pas ╜ l.
- land het Venneke a.d. Heesakker 1 l.
- groes het Fransmansvelt int Rood 3 l.
- groes ter pl. voors. langs den 

Dijck 2 l.
- groes het Bosvelt int Rood de helft van 3 l.
- groes de Pas 1 l.
Dit laatste veld is belast met 9 duyten/jr. aan de Heer van Asten.     
Verkoper zijn de goederen aangekomen van zijn ouders.

Koopsom: ƒ 250,-.
Die verkoper nog schuldig was aan de koper - wegens het voeren van de admini-
stratie tijdens het momboirschap - waarvan hij bij deze wordt ontheven.
Schepenen Helmont.
R 14 fol. 416 14-01-1737 1/2
- Jan en Hendrik Joosten - mede voor:
- Hendrik Tomas - g.m. Dirske Joosten - erfgenamen van Peter Hendriks, hun
  oom - aanlegger.
  - contra 
- Mattijs Hendrik Bollen - als erfgenaam van zijn moeder, die meubilair erf-



  genaam was van Hendrik Peter Bollen, zijn vader, gedaagde.
R 33 - 52 14-01-1737 2/2
Jan en Hendrik Joosten - mede voor Hendrick Thomas - g.m. Dirsken Joosten, hun
zuster - als erfgenamen van Peter Hendrix, hun oom, aanleggers.
- contra
Mattijs Hendrik Bollen, als erfgenaam van zijn moeder, die "meubilaire" erf-
genaam was van Hendrik Peter Bollen, zijn vader, gedaagde.  
o.a.:
2. Peter van de Vorst, regerend schepen, heeft samen met Hendrik Peter Bollen,
   vader van de gedaagde, op 26-12-1719, van Peter Hendrix - ƒ 100,- opgenomen.
5. Peter van de Vorst heeft zijn helft afgelost.
6. Ondanks "iterative reysen" zijn aanleggers niet kunnen geraken tot invorde-
   ring van de resterende - ƒ 50,-.
   Gedaagde heeft hierover wel intrest betaald.
R 118 fol. 5 28-01-1737

Beleydinge en oculaire inspectie gedaan en genomen
door Jan van Helmont en Antony Muyen, schepenen,

aan de huysinge, schuur en stallinge toebehoorende aan
  Wilbert Peter van Lyssel - gestaan opt Laarbroeck.
Bevonden dat huis, neere, schuur en stallen, alles aan elkander, zeer 
slecht en bouwvallig zijn - "alsoo het selve met geen wanden of playen voorsien
is maer tselve seer vrot en vergaan, alsook het geheele dak alsook verscheyde 
gespannen die vernieuwt diende te worden". 
Ook alle deuren van het huis, schuur en neere zijn zeer slecht en vergaan.
In het "generaal" ia alles zeer "gedevaliseert" bevonden en moet noodzakelijk
worden vernieuwd of gerepareerd.
"Item bevonden bij voors. huysinge een schop op micken, staande op de gemeente
dog sonder dak of latten immers voor het meeste gedeelte".
R 142 11-02-1737
Floris Peeter van Cotshausen verkoopt, na decreet van schepenen - d.d. 
8-2-1737 - "alle haeffelijcke, erffhaeffelijcke en gereede goederen" van
Peeter Peeter Slaats - en die bevonden zijn in het huis of op het erf van de
executeur.
Dit tot verhaal van onbetaalde pacht- en huurgelden.
- een koe   ƒ  5,-
- twee kalveren ƒ  6,-
- 22 schapen ƒ 17,-
- enig landbouwgereedschap        

ƒ 62,-
R 94 fol. 111vo 13-02-1737
Joost Jan Hoefnagels geeft, voor 6 jaar, in belening aan Jan Janse van Dijk:
- groes aant Slootje - tot Ostaden

1. kn Willem Loomans 6 l. 
2. kn Jan Verberne e.a. 
3. de graff vant Slootje
4. Gerrit Vreynse

- land te Vorssele 3╜ l.
 1-3. Teunis Peters

2. het gewezen Convent
4. de gemeente

- akkerke in den Agtergaal 1 l.
1. Paulus Geven
2. weduwe Nicolaas Verhees
3. de weg
4. Teunis Peters



Het laatste akkertje is belast met ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop
Beleensom: ƒ 200,-.

R 118 fol. 5vo 26-02-1737
Miggiel van de Cruys, president, verklaart dat Jacobus Losecaat sedert 
31-12-1736 tot heden de secretarie van Asten heeft waargenomen i.p.v. Pieter
Floris von Cotshousen.
R 14 fol. 420 08-02-1737
Gezien het request van Floris Pieter von Cotzhausen - d.d. 4-2-1737 - aan het 
Corpus en waarin hij verzoekt te mogen arresteren:
- alle "haeffelijke en erffhaefelijke en gereede goederen" - alsmede "de schare
  te velde" die in het huis en op de landerijen van de suppliant, in bewoning
  en gebruik bij Peter Peter Slaets, bevonden worden.
Hij wil deze "executeren" tot verhaal van de achterstallige huur- en pachtgel-
den alsmede de onbetaalde lands- en dorpslasten enz. enz.
Naschrift: Toestemming wordt verleend, ook omdat Peter Peter Slaats op geen
           enkele wijze heeft gereageerd.
R 118 fol. 6 07-03-1737
Schepenen van Asten zijn geweest t.h.v. Joost Antonis en bevonden dat deze   
een "quetsure" had aan de "regtersijde".
Hem is gevraagd, ingeval hij door deze kwetsuur kwam te overlijden - wie hij 
daarvan beschuldigde, wie dit gedaan had of daar oorzaak van was.
Waarop de voorn. Joost Antonis aan ons verklaarde - niemand anders als 
Jan ......., zijn knecht, daarvan te beschuldigen en dat die hem ook de kwets-
uur had toegebracht - in den Camp, in de wandeling genaamd Dirk Geraartscamp,
gelegen alhier te Asten, omtrent de Watermolen van Vlierden, half in de namid-
dag, op de vierde van deze maand maart.
R 118 fol. 7 22-03-1737 
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Lambert van den Boomen, waarnemer
van de borgemeestersboeken van Andries Peters en Hendrik Martens, borgemees-
ters, St. Jan 1734 - '35, legt beslag op de, te Asten gelegen,  vaste goederen 
van:
- Gevard van Doorne - bewoner Jan Laurensen voor de som van:

ƒ 15-01-10
- Antonis Peters ƒ 19-13-06
- Jan Jan Driessen ƒ 10-07-08
- Gerrit Claassen en Mattijs Lambers -
  bewoner Teunis Duysen ƒ  9-09-00
- Jan Dirx van Heughten   ƒ 15-09-04
- Peter Wouters, te Vlierden ƒ  2-03-12
- Arnoldus Konings ƒ  4-18-11
- Johan Draak ƒ  7-07-11
- Frans van Ruth - gebr. Jan van Rest   ƒ  1-08-14
- Mattijs Kanters - bewoner weduwe Fran-



cis Verrijt ƒ 10-18-06
- weduwe Hendrik Canters of Jan Dirk

Coolen ƒ 12-02-01
- Adriaan van Bakel - nu Marten Kerkhof ƒ  7-14-14
- Hendrik Peter Bollen - gebr. Mattijs  

Hendrik Bollen ƒ 15-11-06
- Jan Verbeek - bewoner Jan Kerkhof ƒ  0-16-02
- Jan Marten Doensen ƒ  0-08-12
- weduwe Tony Hendrik Mennen - bewoner

Joost van Weert ƒ  0-04-13
- kinderen Jan Hoeffnagels ƒ  1-17-00
- Jelis Jansen ƒ  0-10-08
om daaraan te verhalen de reδle borgemeesterslasten, St. Jan 1734 - '35, met
de kosten vandien - salvo justo (behoudens de rechten).
R 118 fol. 8vo 05-04-1737
Joost Jan Hoefnagels - en zijn vrouw, Ida Jansen van Dijk, verklaren en accep-
teren - de belasting, door de eerste comparant gedaan, op de goederen van zijn
v≤≤r-kinderen - verwekt bij Josyna Verlensdonk - tot ondersteuning van hun, 
comparanten, huishouden als anderszins - gedaan met een belening van - ƒ 200,- 
aan Jan Jansen van Dijk.
De goederen zullen binnen de tijd van zes jaar weer worden vrijgemaakt.
De v≤≤r-kinderen van Joost Jan Hoefnagels - en Josyna Jan Verlensdonk zullen
van deze transactie kost- en schadeloos gehouden worden. 
Schepenacte - d.d. 13-2-1737.        
R 118 fol 9 12-04-1737
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Lambert van den Boomen, waarnemen-
de het borgemeestersboek van Andries Peters en Hendrik Martens, borgemeesters,
St. Jan 1734 - '34, legt, tot verhaal van de reδle borgemeesterslasten, beslag
op de vaste goederen van:
- Jan Paulus Cremers - gebruiker 

Peeter Jan Hoefnagels ƒ  4-02-04
- Peter Jan Hoefnagels ƒ  8-00-05
- kinderen Evert Jansen ƒ 11-05-12
- Frans van Bussel  ƒ 11-07-08
- Marten Marcelis ƒ  9-07-14
- Antoni Fransen ƒ  9-12-10
- Marcelis Antonis ƒ  6-15-00
- Marten Jan Anthonis ƒ  5-14-14
- Jan Peters van Rest ƒ  8-02-00
- weduwe Jan Goorts - gebr. de vrouw 

van Hendrik Kievits ƒ  7-14-09
- weduwe Lijske Willems ƒ 22-02-07
- kn Jan van Ruth ƒ  1-06-04
- Jan Walravens - bewoner Hendrik Wal-

ravens ƒ  4-10-01
- Dirk Leenders - bewoner Marcelis 

Dirks  ƒ  6-03-03
- Joost Vreynsen ƒ  0-17-08
- Peter Jansen ƒ  8-16-09
- Jelis van Helmont ƒ 11-19-00
- Marcelis Daniels - gebr. Aert Verhees ƒ 11-08-04
- Antonis Goorts ƒ  8-17-10
- Lijske Berkers ƒ  3-01-01
- Hendrik Jan Hoefnagels ƒ  1-06-11
- weduwe Frans van de Cruys ƒ  1-03-05



- kinderen Cornelis Hendriks ƒ  1-00-00
- Willem Aart Smits ƒ  9-04-12
- Antoni Kanters ƒ  1-19-13
- weduwe Hendrik Kanters ƒ  5-01-10
- Jan Peter Smits - aan de Poel ƒ  6-01-10
- Martinus Jan Paulus ƒ 10-06-08
- Griet Paulus ƒ  5-00-10
R 118 fol. 11 19-04-1737
Herhaalde verklaring van Antoni Tony Fransen.
De eerste verklaring is afgelegd voor de schout van Nederweert - 
d.d. 16-8-1735.
- Of hij de personen: Antonis Simons, Peter Stoutemans en Gabriel Stoutemans,
  v≤≤r 19 juli 1735, ooit gezien en gekend heeft ?
Hij heeft ze mogelijk wel gezien, maar v≤≤r 19-7-1735, niet leren kennen.
Enz. enz.
R 118 fol. 12vo 20-04-1737
Schepenen van Asten en Hendrik Halbersmit, chirurgijn, alhier, zijn geweest 
bij het woonhuis van Claas Neerven, in de Steegen, en hebben daar bevonden,
dat naast de schop een waterloop of sloot is, alwaar op de kant van deze, aan
de zijde en bij de schop, een meisje, oud ca. twee jaar, van de voorn. Claas
Neerven, dood lag, met de voeten in het water.
Bij visitatie zijn geen kwetsuren of wonden aan het lichaam van het meisje ge-
vonden.
De chirurgijn verklaart dat -"alsoo het lighaam vol water was" - verdrinking de
dood veroorzaakt zal hebben.         
R 33 - 52 25-04-1737 1/2
Peter Jan Wilbers, Jan Goort Loomans, Jan Tijssen van Dijk, Marten Tijssen
van Dijk, Marcelis Andriessen, Willem Geven, Pieter Joost Coppens en Pieter
van Riet, aanleggers.
- contra
Martinus van Bussel, gedaagde.
Betreft: Huurschulden en onbetaalde lands- en dorpslasten, op de, bij executie,
         verkochte goederen van de weduwe Frans Peeters van Bussel, waarvan 
         gedaagde huurder is geweest.
R 14 fol. 429 29-04-1737 2/2
Peter Jan Wilbers, Jan Loomans, Jan en Marten Tijsse van Dijk, Marcelis An-
driessen, Willem Geven, Peeter Coppens en Pieter van Riet - als kopers van 
de geδxecuteerde goederen van de weduwe Frans an Bussel, aanleggers.
- contra
Martinus van Bussel - als gebruiker van deze goederen, gedaagde.
- fol. 454 - aan gedaagde wordt opgelegd te betalen - ƒ 150-2-4, alsmede
             52 vat rogge α 11 st./vat.
             En dat de meubilaire en andere goederen van gedaagde, die zich 
             op het "gehuurde" bevonden "executabel" worden verklaard.



R 14 fol. 430 29-04-1737
Pieter de Cort en Antony Heycoop, als administrateurs van de borgemeestersbo-
ken van Peter Jan Wilbers en Joost Joosten, St.Jan 1732 - '33 - vinden in de 
boeken "verscheyde en menigvuldige openstaande posten en restanten".
Na minnelijke aanmaningen zijn deze niet ontvangen hunnen worden.
Zij verzoeken te mogen "executeren".   
R 22 fol. 30 29-04-1737
Peter van de Vorst, aanlegger - contra - Frans Vrients, gedaagde.
Aanlegger zegt - dat op zijn borgemeestersboek van 1718 - '19 nog open staan
- ƒ 3-15-0 t.n.v. Frans Jansen en Jacob Baassen.
R 14 fol. 433 07-05-1737
Paulus Geven en Peter Aalbers, oud borgemeesters, zijn op hun boeken schuldig
gebleven - ƒ 347-9-10 en alsnog - ƒ 135-15-6 aan het slot van hun rekening.
Zij zullen binnen acht dagen een bewijs brengen dat zij e.e.a. zullen voldoen.
Bij in gebreke blijven zal hun een "peene" van - ƒ 2,-/daags worden opgelegd.
R 117 bijlage 16-05-1737
Relateer ick onderges. mits desen, desen annexe publicatie aen de gebode 
plaets, daer den volcke meest vergadert was, behoorlijck hebbe gepubliceert
daer men gewoonlijck is sulcx te doen op den 13 february 1735 -

Actum Asten den 16 meyeus 1737
Jan Jansen Aerts, ondervoster in Asten.

R 14 fol. 437 20-05-1737
Gerrit van Riet, vorster, heeft, op 31-10-1735, een copie van een acte van 
arrest uitgegeven, ten overstaan van twee schepenen en behoorlijk ten proto-
colle geregistreerd.
Mede was ze door hem ondertekend.
Echter ontbrak de handtekening van de secretaris - deze naam was echter door
Gerrit van Riet ingevuld - alsof de secretaris zelf getekend had.
Gerrit van Riet wordt beschuldigd van "Crimen Falsi" enz. enz.
Zie: R 33 - 52  25-9-1736.
R 118 fol. 13 24-05-1737
Dirk Willem Hasen - en Willemyn Mathijssen, zijn vrouw, wonende aan Vordeldonk.
Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 118 fol. 13vo 29-05-1737
Hendrik Tempelaar, deurwaarder, met machtiging van Jacob Wolters en Pieter de 
Cort, als collecteurs der verpondingen en beden over 1734, neemt, tot verhaal 
van de verschuldigde bede en verpondingen, de te Asten gelegen goederen, in
arrest van: 
- Willem Linders ƒ  4-05-10
- Peter van Someren ƒ 14-11-08
- Willem Roefs - 6 posten ƒ 16-07-14
- het onm. kind van Henrik Jan Joosten  ƒ 15-16-02
- Bendert en Aale Vervoordeldonk ƒ  5-05-00
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ 16-18-10
- Mattijs Lambers ƒ 16-08-10
- Joost Jan Hoefnagels ƒ  4-12-02
- Goort Doensen ƒ  7-10-08
- kinderen Tony Dielis Ceelen ƒ  5-03-00 - deze laatste vier posten



- Dirk Flip Timmermans      ƒ  7-03-04 - zijn doorgehaald.
- Jan Peters ƒ  3-05-00 -
- Jan Benders van Hooff  ƒ  8-05-09 -
R 22 fol. 31 08-06-1737
Jan Goort Gerarts, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 11-15-0 wegens een gekocht en geleverd "koeybeest"
nu ca. vier maanden geleden.
R 94 fol. 112 08-06-1737
De regeerders van Asten verkopen de geabandonneerde goederen van Meus Peters.
Deze hebben bij executie niet mogen gelden en zijn aan de gemeente gebleven.
Zij verkopen aan Peter Hendriks:
- huisplaats en aangelag 6 l.

1. Aart Blok  
2. Francis Kanters

- land de Moolenacker 7 cops.
1. weduwe Cornelis Manders
2. Willem Loomans

 3-4. de gemeente
- land aan de Hoffstadacker 10 l.

1. Francis Tijs Canters
2. Aart Blok

Koopsom - ƒ 0,-  - en 
                                           tot en met 1741 vrij van lasten.
Zij verkopen aan Hendrik Willem Berkers:
- groesveld aan het Straatje 5 cops.

 1-2. kn Antonis Jelis
3. Francis Canters
4. het straatje

Koopsom: ƒ 0,-.
Zij verkopen aan Jan Peter Roymans:
- huisplaats, hof en aangelag 4 l.

1. Meus Peters
2. Jan Peter Roymans

- land de Hoffstad 5 l.
1. Jan Peter Roymans
2. Meus Peters

Koopsom: ƒ 0,-.
Ook verkopen zij aan Hendrik Willem Berkers de goederen, genaamd de Krakart, 
van Aart Blok: 
- huisplaats en aangelag 2 l.
- groes 1 l.

1. het gemene land
2. Francis Tijs Canters

- land de kleynen Wegenacker 1 l.
1. het gemene land



2. Hendrik Willems
- land de groote Weegacker 2 l.

1. weduwe Willem Hendriks 
2. Dirk Timmermans

- land den Hengst 1╜ l.
1. kn Tony Dielis
2. weduwe Jan Peter Canters

- land den Deel 2 l.
1. het gemene land
2. Jan Paulus e.a. 

- land den Meulenacker 2 l.
1. Jan Jan Dielis
2. Henrik Aart Tielen

Koopsom: ƒ 0,-.
Nog verkopen zij aan Peter Aart Keyzers de goederen van Joost IJsbouts:
- huis, hof en aangelag 3 l.

1. Marten van de Loverbosch
2. Willem Roefs

- land de Loo 1 l. 25 r.
1. Jan Verhoysen
2. Frans Vrients

- land de Galre 2 l.
1. Willem Roefs  
2. Marten van de Loverbos

- land de nieuwe Erve 1 l. 25 r.
1. Marten van de Loverbos
2. de gemeente

Koopsom: ƒ 0,-.
Nog verkopen zij aan Aart Jan Aarts de goederen van Andries Verreyt:
- huis en hof 1 cops.

1. kn Marcelis Slaats 
2. Maria Wagemans

- dries 1 l.
1. Maria Wagemans
2. Aart Jan Aarts

- groes/land/hei den Hurxdeel 8 l.
  t.w. 1 l. land; 1 l. groes; 6 l. hei

1. Peter van Eyck
2. Maria Wagemans

- groes het Stertje 2 l.
1. Naria Wagemans
2. kn Marcelis Slaats

- groes Cuylbeemt 2 l.
1. Aart Jan Aarts
2. Andries Verreyt

- groes Voortsveltje 1 l.
1. Lambert Lamberts
2. kn Marcelis Slaats

- een Weyvelt 2 l.
1. Maria Wagemans
2. Aart Jan Aarts

- land de Braak 3 l.
1. Maria Wagemans
2. kn Marcelis Slaats

- de Vlaas 3 l.



1. Maria Wagemans
2. Aart Jan Aarts

- den Langendries ╜ l.
1. Maria Wagemans
2. Aart Jan Aarts

- de voorste Vlinkert 3 l.
1. Maria Wagemans e.a. 
2. Jan Dirx 

- de agterste Vlinkert 5 l.
1. Jan Smits
2. Jan Dirks

Koopsom: ƒ 0,-.
R 94 fol. 118 12-06-1737
Maria Anna Wagemans, te Helmont, geass. met Hendrick Wagemans, verkoopt, uit
kracht van testament van Anna van den Boomen - schepenen Helmont 
- d.d. 12-6-1734 - aan Tielen Peters:
- huis, hof en aangelag - aan den aghtersten Diesdonk 

 6 l.
- land de Camp  2 l.
- land aan den Hoove  2 l.
- land den straatacker  1 l.
- land Toonenacker  1 l.
- land Rijckenacker  9 l.
- land aan 't Stratie  3 l.
- land Hennekensacker 13 l.
- land den acker aghter de schuur 14 l.
- land den Bergh  2 l.
- land in den Bergh  1 l.
- land den Heycamp 36 l.
- groes den Kuelbemt  6 l.
- groes het Leegbeestenvelt 14 l.
- groes het Startie  4 l.
- groes den Hueffdries  2 l.
- groes in de gemene bemde 10 l.
- groes in de gemene bemde  2 l.
Belast met: ƒ 4-12-12/jr. aan de Kempenaar.

- ƒ 0-05-08/jr. aan de kerk van Asten. 
- ƒ 0-18-02/jr. aan het Huis van Asten

Koopsom: ƒ 450,- α 4%.
R 94 fol. 119vo 20-06-1737
Hendrik Gerrits van de Moosdijk verkoopt aan Symon van de Sande, te Deurne:
- groes den Beemt 1 l.

1. Tielen Peters
2. Joost de Vet
3. weduwe Cornelis van de Mortel
4. de gemeente

R 94 fol. 120 20-06-1737
Hendrik Willem Berkers verkoopt aan Dirk Flips Timmermans:
- groesveld aan het Straatje 5 cops.

1. kn Antonis Jelis
2. kn Francis Canters



3. het straatje
- land den Hengst 1╜ l.

1. kn Tony Dielis
2. weduwe Jan Peter Canters

- land den Deel 2 l.
1. het gemeen land
2. Jan Paulus e.a. 

- land de Meulenacker 2 l.
1. Jan Jan Dielis
2. Hendrik Aart Tielen

De verkoper zijn de goederen aangekomen bij transport - d.d. 8-6-1737.
Koopsom: ƒ 0,-.

R 94 fol. 121 24-06-1737
Hendrik Tempelaar, deurwaarder, executeert, namens Jacob Wolters en Pieter de 
Cort, als collecteurs der verponding, 1734, de goederen van de kinderen Joost
Jan Antony Muyen.
Hij verkoopt aan Martinus van de Loverbosch, te Vlierden:
- land de Loo 3 l.

1. Cotshausen
2. erven Swinkels

Koopsom: ƒ 10-10-0
- land de Stockacker 1╜ l.

1. Jan Verhoysen
2. de weg

Koopsom: ƒ 21,-.
- land den Hoeckacker 2 l.

1. weduwe Francis Lomans e.a. 
2. Hendrik Deynen
3. de voetpad

Koopsom: ƒ 19,-.
- land het nieuwe Erff 3 cops.

1. de koper
2.
3. Lambert Kemps
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 0,-.
- groes het Voorste velt 2 l.

1. de mistweg
2. Jan Peters

Koopsom: ƒ 18,-.
- groes het Hoyvelt 1╜ l.

1. Marten van de Loverbosch
            2-3-4. Jan Peters

Koopsom: ƒ 9,-.
- groes het Weyvelt 4 l.

1. Hendrik Berkers c.s. 
2. Jan Teunis van der Linden

Koopsom: ƒ 7,-.
R 118 fol. 15 24-06-1737
Hendrik Tempelaar, deurwaarder, met machtiging van Jacob Wolters en Pieter
de Cort, collecteurs der verponding, 1734, heeft, op 8-6-1737, publiek verkocht
- de erfelijke goederen van Joost Jan Antoni Muyen - wegens verschuldigde ver-



pondingen van - ƒ 8-8-6.
Opbrengst - ƒ 84-10-0 - welk bedrag is geconsigneerd t.b.v. verdere crediteu-
ren.
Dit, ter voldoening van haar Ed. Mo. reglementen van 10-7-1727 en 27-10-1727. 
 
R 94 fol 125 29-06-1737
Dirk Flip Timmermans verkoopt aan Jan Teunis de Smit:
- land de Lindersacker 2 l.

 1-3. Jan Aarts
2. Tijs Flipsen
4. Willem Aarts

Koopsom: ƒ 50,-.
R 118 fol 16 29-06-1737
Schepenen van Asten verklaren, dat:
Antoni Voermans - g.m. Christina Verhoysen en hun kinderen Antoni en Willemyna,
wonen in een huishouden van goeder naam en faam.
"wijders verklaren wij dat den voors. Antoni, soone Antoni Voermans is een 
voerman die continuelijk en geduurig is vaarende of rijdende, met een kar met
twee of drie paarden bespannen, met de coopmanschappen van sijn ouders van 
hier op Mastrigt, Luyk, Keulen, Keyzers Braband en Vlaanderen, Breda en 
's Bosch als elders.
Alles voor soo veel ons kennelijk, redelijk en billijk is dese getuigenis te
geven.

Mich. van de Cruys,
Jan van Helmont
Peeter van de Voort.

Dit merck + gestelt Antony Muyen den welcken verklaart 
          tegenwoordig niet te konnen schrijven vermits een sweering
          aan sijn regterhant heeft.
R 118 fol. 16vo 06-07-1737
Dierck Willem Haasen ziet af van de nalatenschap van zijn overleden vrouw -
testament - d.d. 24-5-1737 - en deze na te laten aan Dierck Dierck Jansen,
zijnde de halve broeder van zijn overleden vrouw, Willemyn Mattijssen.
R 162a 06-07-1737
Taxatie van de onroerende goederen van Willemyn Tijssen - overleden 7-5-1737.
Dirk Dirk Jansen is erfgenaam van de overledene.

Waarde
- land de Groenacker 2╜ l. ƒ 50,-

1. de overledene
2. Gerrit Peters
3. Tijs Rijnders
4. het kind van Jan van Otterdijk

- land de quaade Braak 3 l. ƒ  50,-
9 1. Gerrit Peters

2. Willem Slaats
3. Jacob Linders
4. de straat

- land den Vaarenacker 1 l. ƒ  20,-
1. Gerrit Peters
2. Willem Slaats



3. de straat
4. weduwe Marcelis Daandels

- groes het Ven 2╜ l.
1. de straat
2. Goort van Bussel
3. het kind van Jan van Otterdijk
4. Gerrit Peters

- groes den Brant 2╜ l. ƒ  50,-
1. Gerrit Peters

 2-3. Leendert Jan Dirx
4. Teunis Verhindert

- het Weyvelt 3 l. ƒ  35,- 
1. Jan Grieten
2. weduwe Daandel Marcelis
3. de straat
4. Daandel Peters                            

ƒ 250-00-00  
 Belast met: ƒ 7-5-5/jr. aan den Armen van Asten

   in kapitaal  ƒ 181-14-00
   - 3 vat rogge/jr aan Gestelles,

   te 's Bosch - in kapitaal   ƒ    66-19-05  
       ƒ                    248-13-05
        rest ƒ   1-06-11
20e penning is ƒ 0-1-6.
R 142 11-07-1737
Floris Pieter von Cotshausen verkoopt, na decreet van schepenen - d.d. 
8-2-1737 - de "schaere van rogge" van Peter Peter Slaats, staande op de gron-
den van de verkoper.
Om daaraan de verschuldigde huur van huis en land te verhalen alsmede de 
lands- en dorpslasten.
o.a.:
- op de Meeracker 5  l. ƒ  28,50
- in de Galre 4  l. ƒ   6,50
- naast Cranenven 5  l. ƒ  15,50
- in de Vloet aan de hey  2╜ l.  ƒ    15,50  

ƒ 152,00
Koper: Wolf den timmerman

R 94 fol. 125vo 26-07-1737
Dirk Dirk Jansen verkoopt aan Gerrit Peters:
- land den Groenacker 2╜ l.

1. de verkoper
2. de koper
3. Tijs Rijnders
4. het kind Jan van Otterdijk

land de quaade Braak 3 l.
1. Willem Slaats
2. Gerrit Peters
3. Jacob Leenders
4. de straat

- land de Vaarenacker 1 l.
1. Gerrit Peters
2. Willem Slaats
3. de straat



4. weduwe Marcelis Daandels
- het Ven 2╜ l.

1. de straat
2. Goort van Bussel 
3. het kind van Jan van Otterdijk
4. Gerrit Peters

- groes den Brant 2╜ l.
1. Gerrit Peters

 2-4. Leendert Jan Dirks
3. Teunis Verhindert 

- het Weyvelt  3 l.
1. Jan Peters
2. weduwe Daandel Marcelis
3. de straat
4. Daandel Peeters

Belast met: ƒ 7-5-0/jr. aan den Armen van Asten. ƒ 148-12-13
          - 3 vat rogge/jr. aan de Hr. Girtelles c.s., 
            te 's Bosch. ƒ  66-19-05
De verkoper aangekomen bij erfenis van Willemyn Tijssen.

Koopsom: ƒ 20,-.
R 94 fol. 126vo 27-07-1737
Adriaan van Creyl verkoopt aan Antoni Fransen Voermans:
- groes de Hoogendries 3 l.

1. Francis Timmermans
2. Jan Smits
3. erven Cornelis Manders
4. de straat

- een groesveld waarvan 1╜ l. - den Hoppenkamp 2 l.
1. weduwe Jan Kanters
2. weduwe Flips Timmermans
3. erven Nicolaas van der Linden
4. Jan van Hooff 

- land Teunis Martensackerke ╜ l.
- land 3 l.

1. weduwe Jan Kanters
2. Jan van Hooff
3. de straat

- groes het Teunevelt 5 l.
1. weduwe Jan van den Broeck
2. Jan Goort Lomans
3. erven Aalbert Peters
4. de weg

R 118 fol. 17 27-07-1737
Gerrit Willem van Cranenburg, deurwaarder, legt beslag op:
- huis, hof en aangelag - aan de Kerk, in het Dorp 
van Joost Jan Hoefnagels, om daaraan te verhalen:
- een rente van - ƒ 5,-/jr. aan L. H. St. van 's Gravensande, Ontfanger Gene-
  raal der Beursen, te 's Bosch.
R 118 fol. 17vo 30-07-1737
Jan Goort Loomans, te Asten en Martinus van de Loverbosch, te Vlierden, zijn
ieder voor - ƒ 1000,- borg t.b.v. Willem Jan Loomans, gearresteerd te Gelder,
in zijn zaak tegen Cornelis Tielemans en Jacobus Bartels enz. enz.
R 94 fol. 126vo 01-08-1737
Jan Peter Smits verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- land den Heesacker 1 l.

1. weduwe Jan Peter Smits



2. Francis Saris
3. Gabriel Swanenberg
4. de weg

- de Moenesacker 1 l.
1. erven Jan Verbeek
2. kn Willem Aarts
3. de straat
4. de pad

- Goort Oomsacker - int Lindert
 1-3. Flips Warenberg

2. Bernard Brunas
4. Antoni Fransen

- het Hofke 1 cops.
 1-3. Flips Warenberg

2. de straat
4. Bernard Brunas

- den Bleek 2 l.
1. Bernard Brunas
2. Dirk Flipsen
3. weduwe Willem Hendrik Dielis
4. kn Willem Loomans

- groes het Weyvelt 1 l.
1. Bernard Brunas

 2-3. Flips Warenberg
4. Goort Kuypers

Koopsom: ƒ 100,-.
R 118 fol. 18vo 07-08-1737
De regeerders van Asten verklaren dat alle vaste goederen van Jan Wouters en
Marcelis Dirks van Hugten, in augustus 1733, door deurwaarder Cranenburg, pu-
bliek zijn verkocht, tot verhaal van: 
- een rente van - ƒ 11-10-0/jr., met achterstand, 
aan het Comptoir der Beursen, te 's Bosch, verschuldigd (tpt. 16-9-1733 Asten).
Wij hebben, na informatie, het nazien van de verpondingsquohieren en het horen
van oude ingezetenen, geen andere goederen kunnen ontdekken dan die verkocht
zijn.
E.e.a. zoveel ons kennelijk is. Enz. enz.
R 118 fol. 19vo 10-08-1737
- Adriaan van Wolffsbergen, timmerman, te 's Bosch,
- Joost Verberne, gemeyntsmeester,
- Peter van de Vorst, schepen.
Zij verklaren ter instantie en requisitievan Jan Francis van de Weyer.
De eerste comparant heeft, op 10-8-1737, op order van rentmeester de Kempenaar



gevisiteerd de reparatie en vernieuwingen die zijn uitgevoerd aan de Capel, te
Ommel - zoals aangenomen bij publieke aanbesteding - d.d. 2-2-1737 - door v.n.
rentmeester.
Bevonden wordt dat alles is uitgevoerd volgens bestek - "en niet 't minste
daar aan manqueerde".
"Daarenboven is nog gelevert en aan de Zuydzijde van Kerk meerder gemaakt ses-
tien duymse deelen, lang ider twintig voet en aan de Noordzijde twintig dito
deelen die in dat bestek minder waren geordonneert".
De 2e en 3e comparant hebben op verzoek van de requirant, op 19 en 20 mei 1737,
"getelt en opgenoomen de deelen van het dak en bevonden dat er meerder opgelegt
en gemaakt waren dat in het bestek geordonneert was, 36, te weten - aan de 
Zuydzijde 16 en aan de Noordzijde 20 denne duymse deelen".
R 33 - 52 12-08-1737 1/3

Copie
Verklaren wij, Jan Verrijt en Wouter Antonis, borgemeesters, St. Jan 1731 - '32
dat wij op onze "reekening" schuldig zijn gebleven - ƒ 650-13-4.
Bij verdere examinatie bleek dat dit moet zijn - ƒ 550-13-4.
Wij hebben hiervoor ontvangen van Peter Jan Wilbers en Joost Joosten, onze
successeuren, "even off wij het selve aan haar voldaan en betaald hadden".
Wij zullen zorgen dat zij bij het sluiten van hun rekening, ofwel het geld of-
wel een quitantie van ons ontvangen, zodat zij ten allen tijde hiervan kost- 
en schadeloos blijven.

20-10-1738 2/3     
Peter Jan Wilberts en Joost Joosten, oud borgemeesters, aanleggers.
- contra
Jan Verrijt en Wouter Antonis, borgemeesters, St.Jan 1731 - '32, gedaagden.
Gedaagden zijn bij het slot van hun rekening - d.d. 12-8-1737 - schuldig ge-
bleven - ƒ 650-13-4.
Door de gedaagden is hiervoor een quitantie afgegeven.

14-01-1739 3/3
Tot nog toe is betaling achterwege gebleven.
R 107b. fol 144vo 12-08-1737
Johan Francois Walravens, notaris, te Helmont - zoon van wijlen Nathaniel Wal-
raven, in leven predicant, te Helmont, heeft bij scheiding en deling van de 
ouderlijke goederen ontvangen:
- een obligatie van - ƒ 300,- t.l.v. Paulus Geven en Peter Aalbers, oud borge-
  meesters, te Asten - en Gevart Paulus, vader van de eerste comparant, als
  borg - t.b.v. Nathaniel Walraven, predikant, te Helmont en Rixtel - d.d. 
  18-2-1727 - notaris Pieter de Cort.
De obligatie wordt gesteld t.l.v. het Corpus van Asten.
Schepenen Helmont.  
R 118 fol. 20vo 24-08-1737
Jan Verhoysen en Johannes van der Linden stellen zich borg voor Lambert Kemps,
te St. Oedenrode, t.b.v. Mr. Bonifasius van der Haar, griffier van de Brabant -
en dat voor de restitutie van - ƒ 858-19-0 als de voorn. Lambert Kemps, inge-
volge "den nadere verbaale van preferentie tusschen de respectieve crediteuren
van Johan Christoffel Baron de Bertholff de Belven, gewesene Heer van Asten,
op den 22-7-1737, voor voorn. Rade en Leenhove gesloten, van onder de gemelde 
Heer Griffier van der Haar uytte penningen geprovinieert van de bij executie 



verkogte goederen van gemelde Baron de Bertholff in consignatie sijnde, staat
te ligten en ontfangen of door sijn gemagtigde de procureur Pieter Hoyer te 
laten ontfangen".
"Belovende sij comparanten vervolgens om ingevalle, na d.d., mogte worden ver-
staan dat deselve penningen, of een gedeelte van dien, wederom in consignatie 
onder gemelde griffier moesten worden gebragt deselve als eygen schult te sul-
len opleggen en betalen en die wederom in consignatie onder den selve griffier
te sullen brengen".
De comparanten verbinden zich met hun persoon en goederen aan hetgene voors.
staat.
R 94 fol. 129 24-08-1737
Anneke Jansen - weduwe Hendrik Huybers verkoopt aan Hendrik Peters:
- den timmer of opstal van een huiske - in de Wolfsberg  

 1-3. de straat
 2-4. de verkoper

Koopsom: ƒ 46,-.  
R 94 fol. 129vo 12-09-1737
- Miggiel van de Cruys, pr. schepen - g.m. Catarina van der Linden,
- Jan van der Linden,
- Johan van Eersel, te Woensel,
- Adrianus van Osch, te Eyndhoven, namens zijn moeder.
Allen erven van Mr. Arnoldus Zwinkels.
Zij verkopen aan Mr. Hendrik Halbersmit, chirurgijn:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 3 l.

 1-3. de gemeente
- land den Rytacker 3 l.

1. weduwe Jacob van de Cruys
 3-4. de straat

Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan de Kempenaar.
- land de Drieseegde 1 l.

1. Marten van de Loverbosch  
2. de verkopers

- land den Bergacker 1 l.
1. Willem Roefs en Marten van
   de Loverbosch

- groes kleyn Loopvelt 2 l.
 1-3. de Loop

- land de Horst 2╜ l.
 1-3. de pad en de gemeente

- groes het Broekvelt 3 l.
 1-3. de gemeente

- groes het agterste Ven 2 l.
1. Jan Roymans
3. de weg

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 300,-.

Zij verkopen aan Peter Janse Verleysdonk:
- huis, hof en aangelag 3 l.

1. Willem Slaats
2. de gemeente
3. Teunis Peters



4. de Beek
- land den Langenacker 4 l.

 1-2. Willem van Vlockhoven
3. de gemeente
4. de Beek

- land den Beugelhegacker 5 cops.
1. Willem van Vlockhoven
2. Marten Driessen
3. de gemeente
4. de verkopers

- land Dollansacker 3 cops.
1. Willem van Vlockhoven
2. Hendrik Hendriks
3. de gemeente
4. de verkopers

- land Luytenhuyske 1 l.
1. Willem vn Vlockhoven

 2-4. de gemeente
3. Dries Verheyen

- land den Stootboom 1 l.
1. Willem van Vlockhoven

 2-4. de gemeente
3. Francis Canters

- land den Dullenacker 2╜ l.
1. Willm vn Vlockhoven

            2-3-4. de gemeente
- hei nu land den Dullen 2 l.

1. Willem van Vlockhoven
            2-3-4. de gemeente  

- groes 6 l.
1. Teunis Peters

            2-3-4. Willem van Vlockhoven
- groes 10 l.

1. Teunis Peters
2. Willem van Vlockhoven
3. Marten Doensen
4. Jan Smits

- groes 2 l.
1. Willem van Vlockhoven
2. den Armen van Lierop
3. Marten Driessen
4. Marcelis Driessen

Belast met: ƒ 0-2-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 8-8-0/jr. aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ 200,- α 4%.
Zij verkopen aan Miggiel van de Cruys:
- huis en hof ╜ l.

1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe Gevard van Doerne
3. de straat

- Jan Petersacker 1╜ l.
1. Jan Peters van Rest

 3-4. de pad en de weg
- den Hoeckacker 1╜ l.

 1-2. de pad en de weg
- land den Berg ╜ l.



1. Jan Peters van Rest
3. de straat

- Ziskensacker 7 cops.
1. weduwe Jacob van de Cruys
3. de weg

- groes het groot Loopvelt 5 l.
1. de gemeente
3. de waterloop

- groes het voorste Ven 2 l.
1. de mestweg
2. de weg

- de Poterij op het Dwarsdijkje aant Eeusel
- groes het Laarbroek 4 l.

1. Hendrik Berkers
2. het gemeen Broek

Koopsom: ƒ 200,-.
R 118 fol 21vo 14-09-1737
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Jan Doense c.s. als collecteurs
der verponding en coninxbede, 17-9-1734 - 16-9-'35, legt beslag op de vaste
goederen van:
- de kinderen Jan Everts - in gebruik bij Peter Jan Aarts
om daaraan te verhalen - ƒ 4-4-8 met de kosten vandien.
R 22 fol. 33 16-09-1737
Pieter Willem Loomans, erfgenaam van Cornelis Manders, aanlegger.
- contra
weduwe Peter Verberne, als erfgename van Heylke Coopmans, gedaagde.
- Volgens het schuldboek van Cornelis Manders is Heylke Koopmans nog
  ƒ 11-11-0 schuldig wegens geleverde rogge, mout en boekweit. 
R 94 fol 136 19-09-1737
Gerrit van Riet executeert, namens Lambert van den Boomen, als waarnemer van
de borgemeestersboeken van Andries Peters en Hendrik Martens, borgemeesters,
St. Jan 1734 - '35, - van Jan Marten Doensen:
- een huisplaats 1 cops.

1. Jan van Dijk  
 2-3. Peter Jan Hoefnagels

4. de straat
Koper: Jan Janse van Dijk Koopsom: ƒ 5,-.
R 14 fol. 448 30-09-1737
Gezien het request aan het Corpus - van Anneke Mattijs Kanters - weduwe Francis
Verrijt - waarin o.m.:
- Dat zij, suppliante, met Francis Tijs Kanters, haar broer, uit de goederen,
  gekomen van haar ouders aan Francis Zaris betalen een kapitale rente van 
  - ƒ 200,-.
- Zaris heeft gedreigd deze - ƒ 200,- op te vorderen - of haar goederen daar-
  voor te laten "opwinnen en verkopen" - tenzij zij en haar broer aan hem zou-
  den transporteren:
  - land den Logtenacker - en
  - een hooidries 2╜ l.
  Dit in vorm van belening.
- Zij vraagt toestemming, dit omdat zij twee kinderen heeft, om aldus te mogen
  handelen.
Naschrift: Toestemming wordt verleend, zodat de - ƒ 200,- "gequeten" zijn en 
           de goederen de tien e.k. jaren weer gelost mogen worden.



R 22 fol. 34 30-09-1737
Losecaat, aanlegger - contra - Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig voor jura van een request, decreet en acte van gelofte,
  zegels en 40e penning enz. - ƒ 10,-.
  Ondanks aanmaningen heeft aanlegger deze niet kunnen verkrijgen.
R 118 fol. 22 30-09-1737
Jan Goort Loomans en Martinus van de Loverbosch verklaren de acte van borgtocht 
zoals gedaan - d.d. 30-7-1737 (fol. 17vo) t.b.v. van de toen, te Gelder, gear-
resteerde Willem Jan Loomans, in te trekken en te casseren.
R 118 fol. 23vo 14-10-1737
Willem Jan Loomans, te Asten, verklaart - dat de acte van borgtocht, ten gunste
van zijn persoon, (30-7-1737 - fol. 17vo) kan worden geannulleerd en bij deze 
"doot ende teniet" gedaan worden.
Belovende met de voors. acte  zich nooit te behelpen of te laten behelpen.
R 94 fol. 137 19-10-1737
Marten van Deursen verkoopt aan Jan Aart Smits:   
- land het Keske 2 l.

1. kn Jan Smits
2. het onm. kind van Aart de Smit
3. Goort Kuypers
4. erven Dirck Jan Coolen

R 14 fol. 451 04-11-1737 1/2
Goort Loomans, molenaar, te Someren - mede voor zijn broeders - samen erfgena-
men van wijlen Willem Goort Loomans, hun vader, aanleggers.
- contra
Jan Aart Smits, gedaagde.
R 33 - 52 04-11-1737 2/2
Goort Willem Goort Loomans, moolenaar, te Someren, mede voor zijn broeders, 
aanleggers.
- contra
Jan Aart Smits, gedaagde.
- Gedaagde heeft van de vader van aanleggers te leen ontvangen - ƒ 100,- α 4%.
  Hetgeen hij ook niet zal "derven of konnen" ontkennnen.
  Tot nu toe is gedaagde in gebreke gebleven de intrest te voldoen.
  Aanleggers "is te raade geworden" het kapitaal "gerechtelijk" op te zeggen.
  Tot nog toe is geen reactie gekomen.
  Reden om hem te "dagen".



R 14 fol. 453 04-11-1737
Gezien het request aan het Corpus - van Arnoldus Meulendijk en Antoni Wilbert
Coolen, oud kerkmeesters, waarin zij laten weten dat in hun registers "nog 
veele en verscheyde onbetaalde en openstaande posten staan".
Hiervan kan geen voldoening bekomen worden, ondanks herhaalde aanmaningen.
Zij verzoeken om hun een "generaal vonnis" te verlenen tot lasten van alle
openstaande en onbetaalde posten.
Naschrift: Wordt verleend.
R 94 fol. 137vo 05-11-1737
Francis Tijs Canters en Anneke Matijs Canters - weduwe Francis Verreyt verkopen
aan Francis Saris, te Tongeren:
- land den Logtenacker 2╜ l.

 1-4. weduwe Frans Huybers
2. Antoni Voermans
3. de kn Wilbert Aarts  

- de helft van den Dries geheel 5 l.
1. kn Wilbert Aarts
2. weduwe Lijske Willems
3. weduwe Frans Huybers
4. de verkopers

Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders.
Koopsom: ƒ 200,-.

R 118 fol. 24 13-11-1737
De regeerders van Asten certificeren ter requisitie van Hendrik Willems van den 
Eerenbeemt, tegenwoordig gedetineerde op de voorpoorte van den Hove van Hol-
land, in 's Hage, vanwege de Heeren van de Raad van Staten der Verenigde Neder-
landen.
Dat voorn. Hendrik Willems van den Eerenbeemt, alhier, is woonende en gebooren 
uit eerlijke ouders, dat denselven is een jongman, die sijn kost altijt eerlijk
gewonnen heeft als voerman, varende en koopmanschappende met kar en peert op
's Bosch en Keulen etc.
Die is staande ter goeder naam en faam en sig altijt eerlijk, welgedragen en 
gecomporteert heeft en op wiens gedrag en conduites wij niet weeten te seggen.
Alles voor zoo veel ons kennelijk is. enz. enz.
Volgt een gelijke brief als voorgaande t.b.v. Paulus Driessen, geboren en 
wonende te Asten. bouw- of landman, gedetineerd te 's Hage.
R 118 fol. 25vo 14-11-1737
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, collecteur
der coninxbede, 17-9-1735 - '36, legt, tot verhaal van de verschuldigde coninx-
bede, beslag op de vaste goederen van:
- weduwe Nicolaas Verhees ƒ 1-06-12
- Marcelis Peters ƒ 4-11-13
- weduwe Jan Hendriks ƒ 0-11-12
- de Heer van Milheze ƒ 3-06-00
- Hendrik Canters ƒ 6-09-00
- Frans van Ruth ƒ 3-03-08
- Jan Peter Canters ƒ 2-19-00
- weduwe Hendrik Canters ƒ 2-10-12
- weduwe Jan Franse van de Loverbosch   ƒ 1-18-00
- Dirk Jan Joosten van Hugten ƒ 3-04-04
- Hendrik Peter Bollen ƒ 2-06-06
- Wouter Hoefnagels ƒ 4-16-08
- Peter Jansen ƒ 3-02-09



- kn Jan Andriessen ƒ 2-10-00
- Jan Hendriks ƒ 2-16-02
- weduwe Jan Frans Pollen ƒ 0-02-08
- Jan Verbeek ƒ 0-06-14
- Martinus Jan Paulus ƒ 3-02-00
R 118 fol. 27 22-11-1737
Gerrit van Riet, met machtiging van Lambert van den Boomen, collecteur der
coninxbede, 17-9-1735 - '36, legt, tot verhaal van de verschuldigde coninxbe-
de, beslag op de vaste goederen van:
- Jan Antonis van der Linden ƒ 1-15-00
- Francis van de Loverbosch ƒ 4-07-08
- Mattijs Lambers ƒ 3-12-00
- Frans Lambers ƒ 2-00-00
- Hendrik Frans Hoefnagels ƒ 0-15-00
- Willem Loomans ƒ 5-18-04
- Willem Aart Smits ƒ 2-10-00
- weduwe Huybert Fransen ƒ 0-12-08
- weduwe Joost Doensen ƒ 1-15-08
- Hendrik Hoefnagels ƒ 0-17-08
R 22 fol. 35 25-11-1737
Elisabet Jan Hoefnagels, aanlegster - contra - Huybert Willems, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig - ƒ 6-8-0 wegens achterstaande intrest van - ƒ 35,-.
  Ondanks aanmaningen heeft aanlegster deze som niet kunnen bekomen.
R 94 fol. 138vo 25-11-1737
Laurens Bruystens verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- een hoek of gedeelte van het aangelag aan zijn huis - in 't Dorp.
  zijnde groes 1 l. 3 cops.

1. erven en kn Jacob Kuypers
2. kn Hendrik Hoefnagels
3. de straat
4. de verkoper

Overeengekomen is nog - dat de verkoper de koper moet laten "wegen" door en 
over een akker van de verkoper, gelegen in de Logte.

Koopsom: ƒ 60,-.
R 118 fol. 28vo 25-11-1737
Juffr. Johanna Maria Guns - g.m. Joseph Petiet, te Someren, heeft ontvangen van 
Floris Pieter von Cotshausen, gewezen secretaris van Asten - ƒ 86-14-4 komende
uit de verkochte goederen van Frans Cornelis van Weert - d.d. 29-12-1736.
Comparante beloofd, samen met Mr. Hendrik Halbersmit, chirurgijn, mede aanwe-
zig, als borg, om de voors. som ten allen tijde weer op de secretarie te zul-
len consigneren indien bevonden mocht worden dat iemand nader of meerder rech-
ten mocht hebben.



R 118 fol. 29 30-11-1737
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, collecteur 
der coninxbede, 17-9-1735 - '36, legt, tot verhaal van de verschuldigde coninx-
bede, beslag op de vaste goederen van:
- weduwe Joost Jansen ƒ 1-04-14
- kn Peter Reynders ƒ 3-09-04 - deze post is doorgehaald
- weduwe Mattijs de Groot ƒ 1-13-06 - idem
- Antoni Joosten ƒ 0-07-04 - idem
- Hendrik Thopoel ƒ 1-08-08
- kn Antoni Daandels ƒ 1-16-00
- kn Hendrik Gerits - gebr. Andries 

Verrijt       ƒ 0-18-08
- Jan Aarts ƒ 0-01-08
R 118 fol. 30 10-12-1737
Compareerde voor schepenen van Asten:   
- Goort Loomans, moolenaar, te Someren, 35 jaar,
- Goort Manders, molenaar, te Asten, 27 jaar.
Gerechtelijk gedaagd, om ter requisitie van Adriaan van Hout, mulder, te Deur-
ne, te getuigen.
Zij verklaren:
De eerste deponent - dat hij te Someren, sedert elf jaar, molenaar is geweest,
en aldaar gevonden heeft - "een koopere geeykte molsterpan, gelijk alom in de 
Meyerije van 's Bosch op de moolens gebruykt worden om het regt van gemaal 
daarmede te scheppen op gehoopte maat. En dat doorgaans uyt ider vat door de 
moolenaars ofte henne bediendens geschept kan worden van lange granen, als 
rogge, tarwe, garst en diergelijke mede van mout en sonderling tgeene wat lang
uytgeloopen is en soo voorts van boekweyt een vijftiende gedeelte van een vat,
min off meer".
De tweede comparant - na, resumptie van voorgaande verklaring, confirmeert 
zich daarmee.
Hij heeft sedert tien jaar de windmolen te Asten en de watermolen te Vlierden
"bemaalen" en doet dit nog.
Zij verklaren verder - "dat sonder versuym van mulders of haare bediendens int
scheyde van de graanen, ontrent van ider vat gemist soude konnen, na gissinge,
een veertiende gedeelte.
Zij verklaren nog - "dat door het maalen, stuyven als andersints op ider vat 
lakagie moet vallen.
Na voorgaande prelecture bevestigen zij, onder eede, hun afgelegde verklaring.
R 94 fol. 139vo 11-12-1737
IJsbout Martens - geass. met zijn meerderj. zoon, Marten IJsbouts - verkoopt
aan Jan Stevens:
- groes in 't Linder 2 l.

1. Antoni Haasen
2. Peter Jansen
3. Aalke Vervoordeldonk
4. Geeff Paulus

Hem aangekomen bij versterf van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 40,-.



R 94 fol. 140 11-12-1737
Arnoldus Meulendijk verkoopt aan Jan Stevens:
- groes het Linder 1 l.

1. Antoni Haasen
2. Peter Jansen
3. Aalke Vervoordeldonk
4. Geeff Paulus

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vrouw.
Koopsom: ƒ 20,-.

R 142 11-12-1737
Gerit van Riet, zal, na vonnis - d.d. 29-4-1737 - en op authorisatie van 
Antony Heycoop, het borgemeestersboek van Jan Wilberts en Joost Joosten, 
St. Jan 1732 - '33, voerend, verkopen de "afgepande" goederen van de weduwe
Francis Verrijt - om daaraan - ƒ 6-16-8 wegens verschuldigde verponding te 
verhalen.
- een rode koe ƒ  4-10-0
- een zwarte koe ƒ    5-05-0    

ƒ 10-00-0
R 118 fol. 31 14-12-1737
- Goort Willem Goort Loomans,
- Peter Willem Goort Loomans,
- Jan Willem Goort Loomans,
- Antoni Willem Goort Loomans,
- Geertruy Kerstens - weduwe Francis Willem Goort Loomans, 
- Joost Willem Goort Loomans, minderjarig,
- Wilhelmus Willem Goort Loomans, minderjarig.
Kinderen van wijlen Willem Goort Loomans - en Heylke Peters.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Goort Loomans.
- een obligatie van - ƒ 100,- t.l.v. Jan Aart Smits.
- ƒ 200,-, zijnde 1/3e deel van een obligatie van - ƒ 600,-, t.l.v. de erfgena-
  men Marten Martens.
- ƒ 70,- t.l.v. de weduwe Jacob Coolen en de weduwe Joost Koppens.
- ƒ 50,- t.l.v. Marcelis Daniels - uit een meerder kapitaal van - ƒ 150,-.
- De ontvanger van dit lot zal betalen aan Paulus Sleuwens, te Hees, 
  - ƒ 100,-, in mindering van - ƒ 300,-, staande t.l.v. Willem Goort Loomans.
2e lot: Wilhelmus Loomans
- een obligatie van - ƒ 250,- t.l.v. Paulus Geven.
- ƒ 200,-, zijnde 1/3e deel van een obligatie van - ƒ 600,-, t.l.v. de erfgena-
  men Marten Martens.
- ƒ 50,- t.l.v. Aart Hendrik Tielen.
- De ontvanger van dit lot zal betalen aan Paulus Sleuwens, te Hees,  
  - ƒ 100,-, in mindering van - ƒ 300,-, staande t.l.v. Willem Goort Loomans.   
  
3e lot: Joost Loomans
- ƒ 260,- uit een eerder kapitaal van - ƒ 650,- α 3% t.l.v. het Corpus van As-
  ten.
- ƒ 100,- t.l.v. Hendrik Paulus,
- ƒ  50,- t.l.v. Marcelis Daandels, uit een kapitaal van - ƒ 150,-.
- ƒ 100,- t.l.v. de weduwe Dirk Lambers.



- ƒ 100,- te betalen aan Paulus Sleuwens, te Hees - zie eerste twee loten.
4e lot: Jan Loomans  
- ƒ 150,- t.l.v. Aart Tielen.
- ƒ 200,-, zijnde 1/3e deel van een obligatie van - ƒ 600,- t.l.v. de erfgena-
  men Marten Martens.
- ƒ 100,- t.l.v. Nicolaas Philipsen.
- ƒ  50,- t.l.v. Marcelis Daandels, uit een kapitaal van - ƒ 150,-. 
- De ontvanger van dit lot zal betalen - ƒ 100,- aan de weduwe Hendrik van den 
Broek, te Eyndhoven, in mindering van - ƒ 400,- t.l.v. zijn ouders.      
5e lot: Antoni Loomans
- ƒ 100,- t.l.v. Peter Canters.
- ƒ  60,- t.l.v. Hendrik van Helmont.
- ƒ 250,- t.l.v. Aart Tielen.
- ƒ  50,- t.l.v. Peter Jan Aarts.
- De ontvanger van dit lot zal - ƒ 100,- betalen aan de weduwe Henrik van den 
  Broek, te Eyndhoven - zie 4e lot.
6e lot: Geertruy Kerstens.
- ƒ 200,- t.l.v. Marcelis Coolen.
- ƒ 100,- t.l.v. Peter Martens en Joost van Bussel.
- ƒ 150,- t.l.v. Huybert Abrahams.
- ƒ  50,- t.l.v. Aart Hendrik Tielen.
- De ontvanger van dit lot zal - ƒ 100,- betalen aan de weduwe Hendrik van den 
  Broek, te Eyndhoven - zie 4e en 5e lot.
7e lot: Pieter Loomans
- ƒ 250,- die hij nog schuldig is aan de nalatenschap - wegens gekochte goede-
  ren uit dezelfde nalatenschap.
- ƒ 125,- t.l.v. de kinderen Antoni Jelis.
- ƒ  15,- t.l.v. Jan Dirks van Hugten.
- ƒ  50,- t.l.v. Peter Jan Aarts.
- ƒ  60,- t.l.v. Antoni Nicolaassen, te Someren.
- De ontvanger van dit lot zal - ƒ 100,- betalen aan de weduwe Hendrik van den 
  Broek, te Eyndhoven - zie 4e t/m 6e lot.
O.a. werd nog de gelofte gedaan:
"Dat soo er imand van de condividenten haare aanbedeylde capitaalen off renten
niet ten volle konde becoomen off daaromtrent eenige schaade of nadeel quamen 
te lijden dat in sulke gevallen de condividenten elkander sullen helpen guaran-
deeren en die schaade te zaamen zullen vergoeden en helpen draagen. En sulx 
voor den tijt van vijff eerstkomende jaaren en langer niet. Mits doende blijken 
acte van devoir en na verloop van de vijff jaaren sal ider sijn lot ten perykel 
en laste moeten behouden".  
R 118 fol. 34vo 20-12-1737
Staat en inventaris opgemaakt door Geertruy Kerstens - weduwe Francis Loomans -
t.b.v. Willem Loomans, haar onmondig kind.
Geertruy wil hertrouwen met Jan Sprangers, te Tongelre.
E.e.a. ter voldoening van art. 53 van het egtreglement en daarop gevolgde 
waarschouwinge van - d.d. 3 april 1708.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in de Toorenstraat 1 l.
- land aan het Clooster - te Ommel  3 l.
- groes in de Ipt - te Ommel 3 l.



- groes in de Kampen - te Someren 1╜ l.
Roerende goederen

- twee weefgetouwen met toebehoren,
- acht taffellakens

Verder een boven-gemiddelde huisraad.
R 118 fol. 36vo 23-12-1737
Herman van Nouhuys, deurwaarder, met machtiging van Mr. Paulus de Reuver, ont-
vanger der verpondingen des quartiere van Peeland, Meyerije van 's Bosch, legt
beslag op:
- een clamptiende - de Bresselse tiende 
van het Groot Gasthuys van 's Bosch - om daaraan te verhalen - ƒ 18-7-8 wegens
verponding, 1735.   
R 118 fol. 37 28-12-1737
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, waarnemend
collecteur der verpondingen, 1735, namens Cornelis Lambers en Antoni Haasen,
legt, tot verhaal van de verschuldigde verponding, beslag op de vaste goederen
van:
- Jacob Coolen ƒ  0-12-00
- Peeter Koppens ƒ  0-17-00
- Antoni Fransen ƒ  8-03-14
- Peter van Someren ƒ  6-01-04
- de smit tot Bakel ƒ  1-04-00
- de koper van de goederen van Willem 

Linders ƒ  6-17-12
- Willem Slaats ƒ  5-13-00
- weduwe Hendrik Verhaagen ƒ  7-12-00
- kn Dirk Gerrits ƒ  1-19-12
- Gerrit Philipsen ƒ 19-09-00
- Aalbert Peters ƒ  3-02-00
- Marten van de Loverbosch ƒ  2-02-14
- Peter Janse Polle ƒ  4-06-02
- Marie Sporenberg - nu Willem Roefs

en verder kopers ƒ  2-17-06
- Marten van de Loverbosch ƒ  4-09-00
- Geart van Doore ƒ  1-08-06
- Jan van de Cruys ƒ  9-00-00
- Frans Maas ƒ  1-02-06
- Hendrik Canters - nu Aalbert Peters ƒ  2-17-10
- het Convent van Ommel ƒ  5-02-00
- Arnoldus Coninx ƒ  5-12-12
- Martinus Jan Paulus ƒ  0-16-00
- Jan Draak ƒ  9-03-00
- Frans van Ruth ƒ  1-13-00
- Mattijs Lambers ƒ 13-02-14
- Jan Joosten ƒ  4-08-14
- Jan Paulus ƒ  2-08-00
- Jan Groenen ƒ  0-15-00
- Jan Fransen ƒ  4-14-00
- kn Antoni Ceelen ƒ  3-16-08
- Jan Peter Roymans ƒ  2-15-12
- Dirk Flipsen Timmermans ƒ  8-14-08
- Francis Tijs Canters ƒ  4-12-08



- Mattijs Canters ƒ 11-09-09
- weduwe Lijske Willems  ƒ 22-07-01
- Hendrik Jan Hendriks ƒ  4-01-00
- Jan Peters ƒ  3-05-00
- Jan Jansen Walraven ƒ  5-02-14
- Marcelis Antoni Loomans ƒ  2-17-11
- Peter Goort Loomans ƒ  2-00-00
- Joost Vreynsen ƒ  5-12-12
- Joost Jan Hoebergen ƒ  9-08-14
- Lambert Tijssen ƒ  9-15-00
- kn Philips van Hugten ƒ  7-10-00
- Jan Schonen c.s. ƒ  1-10-00
- Scheenaarts en Jan Hikspoors ƒ 25-14-04
- Hendrik Peter Bollen ƒ  7-13-00
- Jacob Bosmans ƒ  2-01-11
- Bendert en Aalle Vervoordeldonk ƒ  5-05-00
- Tijs Bollen ƒ  1-12-00
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ  2-18-00
- Marcelis Antoni Loomans ƒ  2-00-00
- Frans Lambers ƒ  6-00-00
- Joost Vreynse ƒ  1-00-00
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ  7-09-00
- Peter Jansen van den Agterbosch ƒ  5-15-00
- kn Jan Andriessen ƒ  7-07-10
- Willem Haasen ƒ  1-02-06
- Gerrit Aarts ƒ  2-13-12
- Huybert Wilberts ƒ  3-18-00
- Jan Peter Slaats ƒ  5-19-06
- Willem Willems de Cleyne ƒ  1-10-00
- het onm. kind van Jan Jansen ƒ  1-00-10
- kn dielis van Weert ƒ  3-16-00
- Jan van Helmont ƒ 14-13-00
- Jan Janse Turisse ƒ  5-07-10
- Peter van Someren ƒ  7-01-08
- Marcelis Antonis van Bussel ƒ  3-15-02
- Peeter en Jan Loomans ƒ 17-02-04
- Jan Bernaarts ƒ  2-13-12
- Hendrik van Helmont ƒ  1-01-00
- kn Goort Loomans ƒ  7-00-02
- Antoni van Riet ƒ  1-02-00
- Antoni en Joost Willem Loomans        ƒ  2-01-05
- Andries Verreyt ƒ  6-11-00
- Jan Aart Coopmans ƒ  0-10-00
- Jan Janse Paulus ƒ  6-18-00
- Wilbert Everts ƒ  0-18-00
- Antonet Kuypers ƒ  0-14-00
- kn Aart Aartse ƒ  6-19-04
- Mattijs Willems ƒ  0-12-00 - doorgehaald
- Jan Wijninx en Lijneke zijn vrouwe 

zuster ƒ  1-05-00
- Willem Geven van Weert ƒ  1-11-00
- Cornelis Hendrik Berkers  ƒ  1-03-00
- Jan Joost Doense ƒ  1-18-12
- weduwe Hendrik Canters ƒ  5-16-02



- Joost Jan Hoefnagels ƒ  6-08-02
- Tony Hendrik Menne ƒ  0-05-08
- Antonis Aarts ƒ  0-04-08
- Antonis Verschuuren ƒ  0-06-14
- Peter Jansen ƒ  0-05-00
- Martinus Janse Paulus ƒ 11-16-00
- weduwe Jan van Riet ƒ  2-10-14

Alle goederen zijn te Asten gelegen.
R 118 fol. 42vo 31-12-1737
Jacobus Losecaat, secretaris en waarnemend drost van Asten, verzoekt aan sche-
penen, om namens hem te verhoren - o.m. hieruit:
Hendrik Halbersmit, chirurgijn,

Of het niet waar is dat op de 27e december, 's avonds, tussen vijf en
 zes uur, aan zijn huis is gekomen of gebracht door de vrouw van Anto-

ni van Riet "eene" Peeter Joosten, wonende te Lierop.
Deponent verklaart toen niet thuis geweest te zijn. Maar thuis komend heeft hij
Peter Joosten daar gevonden.

Of Peter Joosten hem toen niet verzocht heeft om "sijn wonde off
quetsure" die hij bekomen had, te verbinden.

Deponent verklaart dat hij Peter Joosten niet heeft horen spreken "doch dese 
heeft sitten singen en geckenpraat praaten".    
 

Of hij, deponent, alvorens Peter Joosten te verbinden deze heeft la-
ten verklaren - wanneer, door wie, hoedanig, op welke plaats, en in 
wiens aanwezigheid hij de voors. "wonde of quetsure" heeft gekregen.

Deponent verklaart - de gekwetste dit gevraagd te hebben maar dat hij geen ant-
woorden heeft gekregen.

Of Peter Joosten uit zichzelf niet heeft verteld hoe een en ander in 
  zijn werk gegaan was en wie het gedaan had.
Deponent verklaart - "alsdoen oock niet geantwoort heeft als niet weetende wie 
het selve hem gedaan heeft ofte in wiens huys of presentie hetselve geschiet
soude wesen".
   

Of hem nog iets bekend is omtrent deze zaak.
Neen.
De verklaring wordt onder eede bevestigd.
Peter Joosten Verberne, te Lierop:

Of hij, deponent, op vrijdag, de 27e dezer maand, hier te Asten is 
geweest en in de namiddag t.h.v. Antoni Voermans.

Ja.
Of daar ook niet aanwezig was, Frans Lambers en wie nog meer aanwe-
zig waren.

Hij verklaart dat Frans Lambers daar aanwezig was.
Of hij, deponent, niet gehoord heeft dat er "woorden of eenig ver-

  schil" is geweest tussen de degenen die daar present waren.



Deponent weet niets.
Of hij, deponent, niet het "gelag" voor hem en Frans Lambers heeft
betaald - 10 stuivers.

Deponent weet dat hij voor zichzelf en Frans Lambers "ontrent aght of negen
stuyver" heeft betaald.

Of hij, deponent, met Frans Lambers niet uit het huis van Antoni 
Voermans is gegaan en vandaar "ontrent de clocke vier uuren" naar
het huis van Antoni van Riet.

Ja.
Of daar niet "gevonden" is Goort Marcelis.

Deponent weet van niets.
Of zij samen, alsmede Antoni van Riet, niet gesproken hebben over
vissen en jagen als anderszins.

Deponent heeft met Tony van Riet over vissen en jagen gesproken .
Of hij, deponent, toen, met Antoni van Riet geen "woorden of ver-
schil" heeft gehad.      

Deponent verklaart met niemand verschil of woorden te hebben gehad.
En of hij, deponent, niet gezien heeft, - "dat Antoni van Riet een
instrument off swaart heeft gehaalt waarmede de heggen wel worden 
genoeyt off afgekapt en dat alsdoen Antoni van Riet seyde tegen hem
deponent als gij niet soeten seyt of en sweygt soo hou ik U hooft
mede aff als mede van Frans Lambers".

Deponent verklaart van dit art. niet te weten. 
Of hij, deponent, toen hij t.h.v. Antoni van Riet kwam, "niet een 
mes in de sak heeft gehad"

Deponent verklaart van dit art. niet te weten.
Of hij, deponent, dat mes nog heeft - en zo neen waar hij dit dan 
heeft gelaten.

Deponent verklaart tegenwoordig geen mes te hebben - "maar alleen een bloote
schey en sijn mes had een houtigh heeght". Hij weet niet waar hij zijn mes ge-
laten heeft.

Of hij, deponent, niet heeft gegeven voor het "gelag"  voor hem en 
Frans Lambers, aan de vrouw van Antoni van Riet, "sesdalff" en dat
hem "wederom wierd gegeven twee stuyvers".

Deponent weet niet of hij het "gelag" bij Antoni van Riet betaald heeft of 
niet.

Of hij, toen hij van de vrouw twee stuivers terug zou krijgen, niet 
aan de deur is gegaan "sijn water maken" en of daar Antoni van Riet



niet bij hem is gekomen.
"En off hij, deponent, alsdoen tegen voorn. van Riet niet en seyde 
wat voor een brus krijg ik hier in mijn hals" of dergelijke woorden.
Waarop van Riet zei: "Ik gelooff dat gij wel geck seyt".   

Verklaart van niets te weten.
Of hij. deponent, daarop met zijn hand niet heeft gevoeld in hals 
en dan bloed aan zijn hand had - "hebbende hetselve in de tronie off
aangesigt van Antoni van Riet gestreeken".

Deponent verklaart dit niet te weten - wel heeft hij, toen hij in het huis van
Halbersmit was, horen zeggen dat hij van Riet "bloet int aangesigt soude hebben
gestreeken". Hij weet echter niet wie dit gezegd heeft.     

Waar, door wie, en in wiens presentie heeft hij die "quetsure" beko-
men.

Hij verklaart de kwetsure niet gehad te hebben toen hij in het huis van Antoni
van Riet was gekomen. Hij weet echter niet door wie, of hoe, hij deze gekregen
heeft.
De verdere vragen zijn een herhaling van de hiervoor gestelde.
Deponent weet niets meer toe te voegen.
Frans Lambers, 1e deponent,
Goort Marcelis 2e deponent. o.m.

Of zij, deponenten, verleden vrijdag, de 27e dezer maand, na de 
middag niet zijn geweest t.h.v. Antoni Voermans.
En of daar ook niet was, Peter Joosten "sijnde een blockmaker tot 
Lierop".

Ja.
Of Peter Joosten daar "geen woorden of verschil" met iemand heeft
gehad.

De eerste deponent weet van niets.
Of hij, eerste deponent, met Peter Joosten van daar zijn gegaan naar
het huis van Antoni van Riet - en of daar ook niet aanwezig was
Goort Marcelis en meer andere.

Ja.
Of zij, deponenten, toen niet gesproken hebben met voorn. Peter 
Joosten en Antoni van Riet over het vissen en jagen.

Ja.
Of Peter Joosten ook niet zei - "dat hij ook een liefhebber van veg-
ten was" - en tegen Antoni van Riet zei - "Ik sie wel dat gij ook een
liefhebber zeyt".    

          Of daarop Antoni van Riet daarop niet "een instrument off swaart"
heeft gehaald en tegen Peter Joosten en de eerste deponent zei:
"Want gij luy niet soet zijt soo hou ik er Uw hoofden mede aff".



Zij weten dit niet.
 

Of zij niet gezien hebben dat Antoni van Riet een mes uit de zak van   
Peter Joosten heeft gehaald.

Zij weten van niets.
Of zij niet gezien hebben dat Peter Joosten voor de deur is gegaan.
En of de tweede deponent toen al niet voor de deur was.
En ook of Antoni van Riet Peter Joosten toen niet is gevolgd.
Waarna Peter Joosten tegen Antoni van Riet zei, "wat voor een borus
krijg ik hier in mijn hals"
En van Riet zei, "ik gelooff dat gij wel geck zijt".
enz. enz.

 
De eerste deponent verklaart dat de tweede deponent voor de deur is gegaan 
en meteen met hem naar huis is gegaan en verder niets gezien te hebben.
De tweede deponent weet van niets.
Antoni van Riet, rijdende commies van de groote Branbantse landtol -  eerste 
deponent,
Hendrien Clemans - de vrouw van Antoni van Riet - tweede deponente.

Of het niet waar is dat op vrijdagmiddag, 27 december, nu 14 dagen 
geleden, niet in hun huis gekomen zijn - Peter Joosten, een blokma-
ker uit Lierop en Frans Lambers.

Ja.
Of, na gevoerde gesprekken over jagen vissen en vechten, Peter Joos-
ten Antoni van Riet niet "uyteiste" om voor de deur te komen.

De eerste deponent verklaart dat Peter Joosten hem, deponent, niet voor de deur 
heeft "geδist" maar dat hij, deponent, tegen hem zei - "comt gij met mij voor 
de deur en voor de deur sijnde denselve Peter Joosten wegh te leyden en dat 
den-selve Peter Joosten naar die woorden al evenwel in huys bleeff sitten".
De tweede deponente weet van niets.  
 

Of Peter Joosten toen niet voor de deur is gegaan.
De eerste deponent verklaart dat Peter Joosten op die voors. woorden niet voor 
de deur is gegaan - doch even later wel.   
De tweede deponente verklaart niet in huis geweest te zijn - maar dat zij Peter
Joosten, Frans Lambers en Goort Marcelis samen met haar man in huis heeft be-
vonden.

Of toen ook niet voor de deur was, Goort Marcelis.
De eerste deponent verklaart niet te weten of Goort Marcelis eerst voor de deur 
was of niet - maar dat Peter Joosten en Goort Marcelis te samen "met malkande-
re" buiten de deur bijeen waren.
De tweede deponente verklaart - dat Goort Marcelis en Peter Joosten, het "ge-
lagh" betaald hebbende samen uit hun huis gegaan zijn.

En of zij toen niet gehoord en gezien hebben - "dat Peter Joosten en 
Goort Marcelis aan de deur sijnde handgemeen waaren en dat Goort Mar-
celis Peter Joosten agter in sijn hair vasthoude"



De eerste deponent bevestigd e.e.a.
De tweede deponente weet niets.

Of zij toen niet gezien hebben dat Goort Marcelis een mes in zijn 
hand had en of Peter Joosten - "als doen aan sijn hals niet seer 
bloeyde en een quetsuure bequaam". 

De eerste deponent verklaart dat Goort Marcelis een mes in zijn hand had, maar 
heeft geen bloed gezien - behalve toe Peter Joosten - "hetselver met sijne bel-
loyde handt in sijn aangesight strijckte".

Of zij niet gezien hebben dat Goort Marcelis met het mes dat hij in  
zijn hand had Peter Joosten "gequest" had.

Zij verklaren van niets te weten.
Of hij, eerste deponent, op het roepen van zijn vrouw het mes uit de
handen van Goort Marcelis heeft getrokken en toen niet gezien heeft
dat Peter Joosten "seer bloeyde".

Beiden verklaren nog - dat v≤≤r Peter Joosten en Goort Marcelis buiten de deur
gegaan zijn - zij bij Peter Joosten geen bloed gezien hebben.



R 118 fol. 51vo 25-01-1738
- Goort Willem Loomans, moolenaar, te Someren - g.m. Maria, dr. Cornelis Man-
  ders,
- Pieter Loomans - g.m. Hendrina, dr Cornelis Manders,
- Goort Cornelis Manders.
Erfgenamen van Cornelis Manders.
Zij machtigen Gabriel van Swanenberg, schoolmeester en koster, om namens hen,
in te vorderen en te ontvangen: 
- "soodanige somme van penningen als de constituanten sijn competerende van 
verscheyde ingezeetene, alhier en andere, wegens koorn, soo rogge als boekwijt
als andersints bij haar constituants vader in sijn leven gelevert volgens de 
registers, boeken, en aantekeningen daarvan door haar overleden vader gehouden"
enz. enz. 
Marge: 13-1-1739 - copie gemaakt voor Pieter Loomans.  
R 118 fol. 52vo 25-01-1738
- Goort Loomans, te Someren,
- Pieter, Antoni en Jan Loomans - mede voor hun verdere broeders - samen erf-
genamen van Willem Goort Loomans.
Zij machtigen Miggiel van Nieuwstad, procureur, te Helmont, om voor hen in te 
vorderen - ƒ 250,- met de intrest van dien, van Frans van Ruth, volgens obliga-
tie - d.d. 9-7-1714.
Enz. enz.
R 33 - 52 28-01-1738 1/3
Ick G. van Riet bekenne ontfangen te hebben van Willem Jan Lomans de somme
van sestien Spaanse die ik hem wederom sal geven als hem belieft - Asten

28 january 1738. 
R 14 fol. 459 21-04-1738 2/3
Willem Jan Loomans, aanlegger - contra - Gerrit van Riet, gedaagde.
R 33 - 52 21-04-1738 3/3
Willem Jan Loomans, aanlegger - contra - Gerit van Riet, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig aan aanlegger - 16 gouden Spaense pistolen.
  Terug te betalen op afroep.
  Hij is tot nog toe al diverse malen "verzocht" geworden.
R 22 fol. 35 03-02-1738
Antoni Toni Voermans, aanlegger - contra - Pieter Langendoncq, gedaagde.
- Aanlegger heeft te vorderen van gedaagde - ƒ 12,- die deze schuldig is ge-
  bleven als "borge" voor Antoni Loomans, bij afrekening - d.d. 24-1-1733.
  Zijnde de meerdere koopgelden door gedaagde betaald aan aanlegger wegens
  geleverde boter aan Antoni Loomans. 
- Gedaagde ontkend zijn "borgschap", hij wil dit ook met eede bevestigen.
- Aanlegger heeft zijn schuldboek overlegd - waarin o.a. stond:
  - met Piet Langendoncq afgereekent, op 24 january 1733, van geleverde boter
    van Antoni Loomans daar Piet Langendoncx is borge voor gebleeve - doen
    ontfangen - 132 gulden - soo resteert nog 12 gl. 18╜ stuiver.
- De eis is niet accorderend met het schuldboek - ook mag deze bank geen zaken
  boven - ƒ 12,- afhandelen.
Naschrift: Gedaagde heeft aangenomen en zal betalen.   



R 14 fol. 455 03-02-1738
Jacobus Losecaat, secretaris en waarnemend drost, aanlegger.
- contra
Antoni van Riet, gedaagde.
- fol. 462 - gedaagde wordt opgelegd - te betalen - ƒ 18,-, een haas en twee 
             patrijzen - of de waarde van dien.
R 118 fol. 53vo 06-02-1738
Anna - weduwe Francis Verrijt, geass. met Jan Peter Smits, haar gekozen mom-
boir, verklaart - dat haar onroerende goederen door Gerrit van Riet, vorster,
namens Lambert van den Boomen, collecteur der verponding en beden, 1735, in 
arrest gesteld zijn - om daaraan - ƒ 15,- wegens verschuldigde beden en ver-
ponding, met de kosten van dien, te verhalen.
Zij wil, om haar vaste goederen te kunnen blijven behouden, bij deze: 
- "desisteeren en afstand doen van alle haar te velde staande schaare van rogge 
en boekwijt op voors. landerijen staande".
Dit t.b.v. Gerrit van Riet, in zijn kwaliteit, om deze tegen de a.s. oogst te
verkopen tot verhaal van de voors. lasten en de executiekosten - alles - ad
opus jus habentium.       
R 162a 11-02-1738
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Martens - overleden - 7-1-1738.
Peter Martens is broeder en erfgenaam van de overledene.

╝e deel in Waarde
- huis, hof en aangelag 3 l. ƒ 15,-

1. Marten Marcelis
2. Marcelis Andriessen
3. de gemeente
4. de Kamp

- land de Kamp 2 l. ƒ  4,-
1. Marcelis Andriessen
2. Marcelis Martens
3. het aangelag
4. Antoni Fransen

- land den Bergacker 5╜ l. ƒ  7,-
1. Jan Tijssen van Dijck
2. Joost Jan Wilberts
3. Dries Verheyen
4. Marcelis Andriessen

- land de Beek 4 l. ƒ  5,-
1. Marcelis Andriessen
2. Willem van Vlockhoven
3. de Loop
4. Peter Fransen

- land de Lijneacker 2╜ l. ƒ  3,-
 1-2. Hendrik Hendriks

3. Willem Geven
4. de straat

- groes/land de Becker 3 l. ƒ  5,-
1. Hendrik Hendriks

 2-4. Marcelis Andriessen
3. den Dijk  

- - land het Lankhout 1 l. ƒ  2,-
1. Hendrik Hendriks



2. Jan Tijsse van Dijck
3. Marcelis Andriessen
4. Goort Canters

- land het Busselsvelt 2╜ l. ƒ  3,-
1. de Loop
2. Teunis Dirx
3. Willem van Vlockhoven
4. Jelis Flipsen

- land het Vondervelt 3 l. ƒ  8,-
1. Hendrik Hendriks
2. de straat
3. Jan Janse
3. de Aa                 

  ƒ 52-00-00
Het geheel is belast met:
- ƒ 3-00-00/jr. aan de Kempenaar - in kapitaal ƒ 75-00-00
- ƒ 1-02-08/jr. aan de Kerk van Asten             ƒ 28-02-08
- ƒ 1-10-00/jr. aan den Armen van Deurne ƒ   37-10-00   

         ƒ 140-12-08
╝e deel is   ƒ   35-03-02  

  ƒ 16-16-14
Nog ╝e deel in

- huis, hof en aangelag 6 l.     ƒ  30-00-00
1. Wilbert Verberne
2. Cotshausen
3. Jan van de Loverbosch
4. de straat

- land den Conijnsberg 2 l.     ƒ   2-00-00
1. Wilbert Verberne
2. Jan Goort Loomans
3. Michiel van de Cruys
4. de weg

- land den Blocker 8 l.     ƒ  30-00-00
                          1. Aart Tielen         

2. Wilbert Verberne
3. de Aa
4. de straat                      

         ƒ  62-00-00
Het huis en de laatste twee percelen zijn belast 
met:
- ƒ 9-05-00/jr. aan de Kempenaar - in kap.       ƒ 231-05-00
- ƒ 0-15-00/jr. aan den Armen van Asten          ƒ  18-15-00
- ƒ 0-19-00/jr. aan de Heer van Asten          ƒ    23-15-00  

         ƒ 273-15-00
╝e deel is      ƒ  68-08-12 - rest - nihil   

       ƒ 16-16-14
20e penning is ƒ 0-16-14.      
R 118 fol 54 14-02-1738
Staat en inventaris opgegeven door Jelis Hendriks van de Leensel - weduwnaar
Jenneke Aart Tielen - t.b.v. Elisabet en Josyntje, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Lamberts.

Onroerende goederen
- land het Eeusel 4 l.

1. Tijs Jansen



 2-4. Dirk Joosten
3. Jelis Hendrik van de Leensel

- groes het Eusel 1╜ l.
            1-2-3. Mattijs Jansen

4. de vorige akker
- groes het Lankvelt 1╜ l.

            1-2-3. Mattijs Jansen
4. de Aa

- groes het Weyvelt 1╜ l.
1. Mattijs Jansen
2. weduwe Antonis Canters

 3-4. Wouter Hoefnagels  
- de helft van een groesveld - het Rinkvelt geheel 1 l.

1. Goort Marcelis
2. Isbout Martens
3. Joost Flipsen

- groes 6 r.
 1-2. Mattijs Jansen

- groes voor de Aa 6 r.
 1-2. Mattijs Jansen

Erffhaafflijke goederen o.a.
- een hoge kar en een slagkar, 
- klein landbouwgereedschap - zoals vlegels, wan, snijbak, schop, zeis, 
  turfspa, riek, mesthaak,
- drie "koeybakken" tobben, stant en "moesvloot",
- een eg,
- twee bedden, vijf lakens, twee dekens,
- een tafel, twee stoelen, een trog, een kist,
- een spinnewiel,
- vijf tinnen lepels.
- De kleren van de overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruikt.
R 94 fol. 140vo 20-02-1738

Jan Willem Trouwen is schuldig aan Floris Pieter van Cotshausen - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 15-3-1740 gelost.
R 118 fol. 55vo 20-02-1738
De regeerders van Asten getuigen t.b.v. Marie Jasper Hendriks, geboren te 
Asten, dat zij is geboren uit eerlijke ouders, staande ter goeder naam en 
faam en op wiens gedrag wij niets weten te zeggen.
R 14 fol. 457 03-03-1738 1/2
Jan Antonis Smits, te Vlierden, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, ged.
- fol. 482 - gedaagde wordt opgelegd - ƒ 30-10-0 te betalen.
R 33 - 52 03-03-1738 2/2
Jan Antony Smits, te Vlierden, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde. 
- Gedaagde heeft, in 1737, van aanlegger gekocht:
  - twee runderbeesten - voor ƒ 57-10-00
  Bij leverantie is echter maar betaald geworden - ƒ 19-00-00
  en twee jonge varkens  ƒ    8-00-00  



 ƒ          27-00-00
  De resterende - ƒ 30-10-00 zijn tot nu toe niet 
  bekomen kunnen worden.
R 22 fol 38 05-03-1738
Gabriel van Swanenberg en Dirk Jansen, kerkmeesters, aanleggers.
- contra
Jan Peters, gedaagde.
- Gedaagde is, namens zijn vrouw, erfgenaam van wijlen haar vader, Jan Antonis,
  op Heusden - en zodanig aan aanlegger nog schuldig - ƒ 1-16-0 als kerkpacht
  over 1737.
  Gedaagde is onwillig om te betalen.
  Er is nog meer achterstand doch die zal opgevordert worden bij degenen die 
  daar voor staan.
R 118 fol. 56 06-03-1738
Jan Bonaventura Loomans en Frans Vrients, als aangestelde collecteurs der Ge-
meene Middelen van consumtie bestaande int hooftgelt, locogemaal, hoorngelt,
en bezayt, dranken en geslagt over Asten en Ommel van 1-10-1737 - 30-9-1738".
Zij willen niet zelf collecteren en hebben geccordeert met Michael van Nieuw-
stad, procureur, te Helmont, om dit te doen - op de navolgende condities - 
o.a.:
- voor eigen rekening en kosten, volgens de collecteboeken hem ter hand ge-
  steld.
- hij zal op behoorlijke tijden en termijnen de verschuldigde bedragen op het
  kantoor der Gemene Middelen, te 's Bosch, voldoen - zodanig dat de voors.
  comparanten kost- en schadeloos blijven.
- de comparanten behouden het recht ten allen tijde het recht van controle.
- het "beurloon" bedraagt - ƒ 8,- van iedere - ƒ 100,-.
R 118 fol. 57vo 07-03-1738
Gerrit Willem van Cranenburg deurwaarder van de Raad van Staten, met machtiging
van Willem Cornelis Ackersdijck, rentmeester van het Groot Gasthuys, te 
's Bosch - d.d. 7-3-1738, legt beslag op: 
- de vaste goederen van Joost Hoefnagels   
om daaraan te verhalen:
- ƒ 85-00-00  wegens pachtgelden van de Gasthuystiende te Asten, over 1736.
- ƒ 18-07-08╜ wegens verponding van gemelde tiende, over 1735.
- ƒ 14-18-00  zijnde de kosten van deurwaarder Hermen van Nouhuys, over de 
              verponding van voorn. tiende over 1735.
R 118 fol. 58 13-03-1738
- Wilbert Jan Wilbers,
- Joost Jan Wilbers,  
- Jan Jan Smits - g.m. Maria Jan Wilbers,
- Peter Jan Wilbers.
Kinderen en erven van Jan Wilbers - en Meggel Peters van Bussel.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Joost Jan Wilbers 
- het voorste weiveld - den Dooreman 6 l.

1. Geeff Paulus
2. Jan van Dijk
3. Wilbert Jan Wilberts
4. Marten Jansen

- het agterste Kempke 4 l.
1. Jan Driessen
2. Peter Jan Wilberts
3. Geeff Paulus



4. de Aa
- de dries aan de schuur - met de grond waarop de 
  schuur is staande te ruimen      2╜ l.

1. Peter Jan Wilberts 
2. het straatje
3. de gemeente
4. Jan Jan Smits

- den IJsboutsacker 3 l.
1. Jan van Dijk
2. erven Marten Marcelis

 3-4. de weg
- den acker naast de Tiendschuur 4 l.

 1-4. Peter Jan Wilberts
2. erven Tijs van Dijk 
3. Dries Verheyen

- het Heyvelt nevens het Straatje 3 cops.
1. Peter Jan Wilberts
2. Marten Jansen

- de helft van het huis, met de grond zover deze is afgepaald.
  (de andere helft is van Peter Jan Wilbers)
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. ,in een meerdere rente, aan rentmeester de 
            Kempenaar van het Gemene Land.
Verponding: ƒ 0-10-0/jr. uit de helft van het huis - meer dan het 
            3e of 4e lot in de verponding zal moeten betalen.
2e lot: Peter Jan Wilbers  
- het voorste deel van - de Bevertkoot 6 l.

1. Jan Goort Loomans 
2. Jan Jan Smits

 3-4. Jan Tijsse van Dijk
- het voorste Kemke 2 l.

1. Marten Jansen
2. Joost Jan Wilbers
3. Geeff Paulus
4. de Aa

- het IJsboutsveltje 1 l.
1. Marcelis Andriessen

 2-3. Jan van Dijk
4. Dries Verheyen       

- het agterste van den hooge Dries 1 l.
1. Geeff Paulus
2. Jan Jan Smits
3. het straatje
4. Peter Jan Martens

- den Dries aan de kuyl, met de grond 
waarop de schop en het bakhuis is 
staande te ruimen 2╜ l.

1. Jan Jan Wilberts 
2. Wilbert Jan Wilberts
3. de straat
4. Joost Jan Wilbers



- het twee gedeelte van de voorste acker 4 l.
1. Jan Smits

 2-3. Joost Jan Wilbers
4. Dries Verheyen c.s.

- de Wittenacker 3 l.
1. Symon Peters
2. Marten Marten Ceelen c.s. 
3. Marcelis Andriessen
4. erven Matijs Lambers en 

      Gerrit Neerven
- het Hulsbuske ╜ l.

1. Jan van Dijk
 2-3. Marcelis Andriessen

4. Geeff Paulus
- de helft van een heiveld 3 cops.

1. Peter Coppens
2. Joost Jan Wilbers
3. Jan van Dijk

- de helft van het huis met de grond zover die is afgepaald.
  (de andere helft van het huis is van Joost Jan Wilberts) 
Belast met: ƒ 0-10-0/jr. samen met het 1e lot aan rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 0-10-0/jr. uit het huis, meer te betalen dan de verkrijgers van
                         het 3e en 4e lot.
3e lot: Jan Jan Smits
- het tweede deel van - de Bevertkoot           6 l.

1. Peter Jan Wilberts
2. Aalbert Jan Wilberts
3. de Aa
4. Geeff Paulus c.s.

- het Gelijntvelt 4 l.
            1-2-3. Jan van Dijk  

4. de Aa
- den hoogen Dries 2 l.

1. het straatje
2. Jan Jan Smits
3. Peter Jan Wilbers
4. Joost Jan Wilbers

- den halven Kamp met het Heytveld
daaraan 3 l.

1. Marten van Dijk
 2-3. Wilbert Jan Wilbers

4. Antoni Fransen c.s.
- het Kempke a.d. Dijk 1 l.

1. Marcelis Andriessen
2. den Dijk
3. Geeff Paulus c.s. 

- 1/3e deel van de Voorsten acker 4 l.
1. Wilbert Jan Wilberts
2. Peter Jan Wilberts
3. de weg
4. Jan Jan Smits 

- de helft van de schuur, waarvan de grond in zijn geheel is gekomen aan 
  het 1e lot.
- de helft van schop en bakhuis, waarvan de grond is gekomen aan het 2e lot - 
en waarvan de andere helft aan het 4e lot is gekomen.
Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.



4e lot: Wilbert Jan Wilberts
- het 1/3e deel van - de Bevertkoot 6 l.

1. Jan Jan Smits  
2. Marten van Dijk
3. Geeff Paulus
4. de Aa

- het Ommelsvelt 3╜ l.
 1-2. Jan van Dijk 

3. de Aa
4. Joost Jan Wilbers

- de Fransendries 1╜ l.
1. Marten van Dijk
2. Peter Jan Wilbers
3. de straat
4. Wilbert Jan Wilbers

- het drieske aan de Tiendschuur ╜ l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan van Dijk
3. de gemeente
4. Joost Jan Wilbers

- ╝e deel van Jansackers 2╜ l.
1. Peter Martens

 2-3. Jan Smits
4. de weg

- het Lankackerke 7 cops.
 1-3. Symon Peters

2. erven Marten Marcelis
4. Peter Jan Wilbers

- den halven Kamp met het Heytvelt 
daaraan 3 l.

1. Jan Smits
2. Peter Jan Wilbers
3. Wilbert Jan Wilbers
4. Antoni Fransen

- de helft van de schuur, waarvan de grond is gekomen aan het 1e lot.
- de helft van schop en bakhuis, waarvan de grond is gekomen aan het 2e lot -
  en waarvan de andere helft is gekomen aan het 3e lot.
Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land.
Alle goederen zijn vrij en allodiaal.
R 33 - 52 15-03-1738 1/2
Johannis van der Linden, momboir van de onm. kinderen van wijlen Jan Smits,
zijn halve broeder, aanlegger.
- contra
Petronella Verhindert - weduwe Frans Marten Doensen, gedaagde.
- Gedaagdes man heeft, op 22-11-1732, van aanlegger - ƒ 250,- α 4% geleend.
  De rente is voldaan t/m 1-12-1736.
R 14 fol. 461 30-06-1738 2/2
Johannes van der Linden, momboir van de onm. kinderen van Jan Smits, aanlegger.
- contra
Pieternella Verhindert - weduwe en boedelhoudster van Frans Marten Doensen, 
gedaagde.
- fol. 470 - Gedaagde wordt opgelegd te betalen - ƒ 266-6-0 - betreffende een 
             obligatie.
R 94 fol. 141 17-03-1738
Anneke Doensen - g.m. Francis Zaris, geass. met Jan van Stipdonk, haar geas-
sumeerde momboir, verkoopt aan Jennemie, Joost, Sofia en Francis, kinderen van
Jan Doensen - g.g.m. Josyn Frans Hoefnagels:
- huis, hof en aangelag - aant Merktvelt - int Dorp ╜ l.

 1-3. de gemeente



2. kn Hendrik Jan Hoefnagels
4. Peter van Riet

Verkoopster aangekomen bij koop. Kopsom: ƒ 60,-.
R 94 fol. 141vo 17-03-1738
Jennemie Jan Doensen, mede voor haar broers en zusters, is schuldig aan Fran-
cis Zaris, te Tongeren - ƒ 75,- α 4%.
Marge: 6-5-1763 - gelost aan Hendrik van den Boomen, als mede-momboir van Peter
                  Saris, Martinis Saris, Jan Saris, Jan van Stipdonk en Hendrik

        Saris.   
R 94 fol. 143 17-03-1738
Gerrit van Riet, executeert, namens Lambert van den Boomen, als collecteur der
koningsbede, 17-9-1735 - 16-9-1736, van Jan Aarts:
- huiske en hof - in 't Bergsland

1. de gemeente
3. Cotshausen
4. de geabandonneerde goederen van 
   Jacob Baassen
5. Jan van Geldrop

Koper: Gerrit van Riet Koopsom: ƒ 6,-.
R 94 fol. 142vo 19-03-1738
Antoni Willem Loomans verkoopt aan Antoni Franse Voermans:
- 1/3e deel van een schepenobligatie van - ƒ 150,- t.l.v. Peter Hendrik Can-
  ters - en zijn vrouw, Heylke. 
Opgenomen van Willem Goort Loomans, zijn vader - d.d. 8-1-1723.

Koopsom: ƒ 50,-.
Naschrift: Deze acte is niet gepasseert op 19-3-1738 doch op 10-4-1738.

 (Is door mij niet meer vermeld G.S.).  
R 118 fol. 62 09-04-1738

Interrogatorium voor:
Hermannus Alberts, predicant, van Asten en Ommelen,

waarbij de Heer officier, schepenen en secretaris van Asten
versogt worden om onder eede te hooren, examineeren, ondervragen
en hen getuygenissen bij ider articul te annoteren de personen:

1. Willem Jan Loomans, oud collecteur en borgemeester,
2. Marike Willem Loomans, 17 jaar.

Of zij, op 13 maart 1738, of enige dagen daarvoor of daarna, niet 
          zijn geweest t.h.v. Gerrit van Riet, vorster, alhier.
1. Ja.
2. Ja, zij kwam haar vader roepen.



Of Gerrit van Riet toen niet is thuis gekomen en Anneke, zijn vrouw,
toen niet aan hem vertelde dat predicant, Hermannus Aalberts, aan hun
huis was geweest en dat onder andere de voorn. predicant misnoegd
tegen hen was geweest. En of de vorster daarop niet antwoordde en 
"uytbulderende" met de woorden: "Ik heb den blixem van de predikant,
ik scheyt in hem, ik ben soo goet als hij is.

1. Verklaart Gerrit van Riet thuis gevonden te hebben en gehoord te hebben dat
   Anneke, zijn vrouw, tegen hem enige woorden zei, zonder te kunnen zeggen 
   waaruit die bestonden en dat Gerrit van Riet daarop zei: "Ik geeff den duy-
   vel van de predicant, ik scheyt in de predicant, ik ben soo goet als den 
   predicant".
2. Verklaart als de eerste deponent.

Of de voors. van Riet terzelfder tijd de gemelde Harmannus Alberts
niet had gedreigd en o.a. had gezegd: "Wagt laat het maar Paaschen
zijn" en of hij niet verder had gezegd: "Wat mag hij meenen, ik meug
in 's Bosch koomen, daar hij wel vandaan zal moeten blijven".   

    
1. Verklaart dat hij geen dreigementen heeft gehoord en ook de naam van Herman-
   nus Aalbers niet heeft horen noemen, maar wel dat Gerrit van Riet "deese off
   diergelijke uitsprak"
2. Verklaart als 1.

Of het niet waar is "dat een poos of een weynig tijts na die voors.
injurieuse woorden de gemelte Gerrit van Riet en sijn vrouw tegen 

          malkander seyden - als den predicant aan den weet komt dat wij sulx 
van hem hebben gesegt dan sullen wij seggen dat wij dronken zijn ge-
          weest of zat". 
1 en 2. Verklaren van dit artikel niet te weten.
Zij willen hun verklaring onder eede bevestigen.
R 94 fpl. 144vo 14-04-1738
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Gabriel van Zwanenberg, koster en schoolmees-
ter:
- de helft van een groesveld - int Root geheel 6 l.

1. Jan Loomans
2. Marten Marcelis

  Dit deel is gelegen naast Marten Marccelis - recht van de Aa tot op Jan Goort
       Loomans.

Verkopers aangekomen bij tpt. 24-12-1732.
Is aan geen leenhof leenroerig.

Koopsom: ƒ 150,-. 
R 94 fol. 145 14-04-1738
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Jan Verberne, schepen:
- de helft van een groesveld - in de Haseldonk geheel 4 l.

1. Willem Loomans
2. Peter Hoefnagels

Rechtop te delen van het erf Peter Hoefnagels tot op het erf van Willem Loo-
mans.
Deze helft is gelegen naast Willem van Weert.
Is aan geen leenhof leenroerig.

Koopsom: ƒ 45,-.
R 94 fol. 145vo 14-04-1738
Paulus Hendrik Hoefnagels verkoopt aan Jan Teunis de Smit:
- land op de Logten 2 l.

1. de koper
2. Goort Teys Kuypers
3. de weg



4. kn Claas van der Linden
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.

Koopsom: ƒ 40,-.
R 94 fol. 146 14-04-1738
Willemyn Hoefnagels, geass. met Goort Hoefnagels, haar beδdigde momboir, ver-
koopt aan Jan Teunis de Smit:
- land in de Loverbosch 1 l.

1. Jan Jan van Dijk
2. Frans van Weert
3. kn Willem Aarts
4. de straat

- het Lindervelt 5 cops.
 1-3. Teunis Peters

2. Louis Hoefnagels
4. weduwe Jan Peter Canters

Koopsom: ƒ 53,-.
Zij verkoopt aan Jan Verhoysen:
- weiveld aan de Rootsedijk 2 l.

 1-3. Lambert Lamberts Verheyden
2. Goort Doensen
4. den Dijk 

Koopsom: ƒ 43,-.
Zij verkopen aan Jan Jansen van Dijk:
- huisplaats 1 l.

1. Joost Hoebergen
 2-3. de straat

4. de koper
- land den Vosselacker 1╜ l.

1. Peter Jan Hoefnagels
2. Cornelis Lambers
3. Jan Jansen van Dijk
4. kn Jan Vrients

Koopsom: ƒ 103,-.
Zij verkopen aan Jan Timmermans:
- land op de Logten 3 cops.

1. Goort Loomans
2. Goort Kuypers
3. de straat
4. de verkoopster

- land op de Logten 3 cops.
1. Peter Jan Hoefnagels
2. Jacob Joosten van Hugten

 3-4. Goort Loomans
Koopsom: ƒ 22,50

R 118 fol. 63vo 14-04-1738
- Paulus Hendrik Hoefnagels,
- Willemyn Hoefnagels.
Kinderen en erven van Hendrik Jan Hoefnagels - en Marie Paulussen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Paulus Hendrik Hoefnagels
- een kamer, met den hof, in het huis van Louis Hoefnagels - in het Dorp

1. de straat
2. den hof van Piet van Riet
3. de Loop
4. het Mertvelt en Louis Hoefnagels

- het Vondervelt 3 l.



1. Jan Goort Loomans
2. Laurens Bruystens
3. de Loop
4. den Dijk

- groes het Busvelt 7 cops.
1. Piet Loomans

 2-3. Lambert Verheyden
4. Jan van Geldrop

- den Heesacker 2 l.
1. Jan Hoefnagels
2. Jan Daandels
3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. de straat

- land op de Logte 2 l.
1. Jan Teunis den Smit
2. Goort Tijs Kuypers
3. de weg
4. kn Claas van der Linden 

- land in de Snijerskamp 1 cops.
1. Jan Jansen van Dijk
2. Lambert Lamberts Verheyden
3. Francis Timmermans
4. weduwe Jan Peter Smits

- acker aan de Moolen geen maat
 1-3. kn Aart Aartsen

2. Cotshausen
4. de straat

Belast met: ƒ 0-05-0/jr., uit de Moolenacker, aan rentmester de Kempenaar van
  het Gemene Land.

- ƒ 0-14-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-06-0/jr. aan de Kerk, van Asten.

2e lot: Willemyn Hoefnagels
- een huisplaats 1 l.

1. Joost Joost Hoebergen
 2-3. de straat

4. Jan Janse van Dijk
- weiveld aan de Rootsedijk 2 l.

 1-3. Lambert Lamberts Verheyden
2. Goort Doensen 
4. den Dijk

- het Lindervelt 5 cops.
 1-3. Teunis Peters

2. Louis Hoefnagels
4. weduwe Jan Peter Canters

- weiland de Haseldonk 2 l.
1. Peter Jan Hoefnagels
2. Dries Verreyt en Willem Jan Loomans
3. Aart Tielen
4. Goort Willem Loomans

- beemd aan Vorselen 2 l.
1. Antoni Voermans

 2-3. Jelis Vreynsen
4. Tijs van Hugten

- een acker met het Hofke 1 l.
1. Tijs van Hugten
2. weduwe Joost Koppens
3. Teunis Peters
4. de straat

- land in de Loverbosch 1 l.
1. Jan Jansen van Dijk
2. Frans van Weert
3. kn Willem Aarts
4. de straat



- een ackerke op de Logte 3 cops.
1. Goort Loomans
2. Goort Kuypers
3. de straat
4. de condividenten

- land op de Logten 3 cops.
1. Peeter Jan Hoefnagels
2. Jacob Joosten van Hugten
3. Goort Loomans
4. Goort Kuypers

- land de Vosselacker 1╜ l.
1. Peter Jan Hoefnagels
2. Cornelis Lambers
3. Jan Jansen van Dijk
4. kn Jan Vrients

De goederen zijn aan geen Leenhof leenroerig.
R 107b. fol. 147 16-04-1738

Godefridus Coolen, coopman, te Eyndhoven, bezit - ƒ 1000,- uit een obligatie 
van - ƒ 1500,- α 3╜% t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 18-2-1716 - schepenen
Eyndhoven.
Geregistreerd op het comptoir de beden - sub Asten nr. 78.
Hem aangekomen van zijn moeder, Catalijn Bex - bij scheiding en deling -
schepenen Eyndhoven - d.d. 23-9-1719.
Hij verkoopt deze aan Mr. Adriaan Schonens, advocaat, te Eyndhoven, welke be-
taald met het geld van zijn vrouw en haar v≤≤r-kinderen.
Schepenen Eyndhoven.
R 94 fol. 148 17-04-1738
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Antony Voermans, gezworen vierman:
- de helft van een groesveld - aan de Cruyskenswegh geheel 3 l.

1. Peter Jan Aarts
2. Paulus Hoefnagels

Recht op te delen van het erf Peter Jan Arts tot op het erf van Paulus 
Hoefnagels.
Zijnde deze helft naast Peter Jan Smits.  
Verkoper aangekomen van G. van Swanenbergh, bij tpt. 24-12-1732.

Koopsom: ƒ 30,-.
R 118 fol 66 06-05-1738
Jan van Buel, te Asten, in de 70 jaren, verklaart, onder eede, ter instantie 
en requisitie van Jan, zn. Peter van Wassenberg, velbereyder, te Helmont, dat 
hij hem en, tot aan zijn doord, diens vader, "seer wel" heeft gekend.
Dat hij, comparant, en de requirant "van tijt tot tijt int leven van Peternel
Bernard Jacobs heeft gecoopmanschapt met onberyede vellen aan denselven requi-
rant te verkoopen en ook bereyde vellen van den selven requirant in te koopen".
Verklaart hij, comparant, verder - "dat hij zeedert de dood van voorn. Peter-
nel Bernard Jacobs ten minste wel 400 bereyde vellen, wel meerder maar niet
minder, aan den woonhuyse van de gesegde requirant verkogt heeft".     
   
R 162a 08-05-1738
Taxatie van de onroerende goederen van Pieter Valckenier - overleden, 1-4-1738,
te Amsterdam.

De helft van Waarde
- De hoge heerlijkheid van Asten, met de hoge, middelbare en
  lage jurisdictie.
  De gerechtigdheid van de jacht, houtschat, lenen, gruit, het
  cijnsboek - alsmede
  - het adelijk huis van Asten, met de neerhuizen, schuur en 
    poort met "den Engels-hoff" en boomgaard 10 l. ƒ 5000,-



- l. het Zeylveltje 6 l. ƒ  150,-
1. de Loop
2. de Dreef van het casteel

- een hooiveldje over de Loop 4 l. ƒ   60,-
1. de Loop
2. het Huis van Asten

- weilend en Heyhorst 25 l. ƒ  150,-
1. den Oudenhoff
2. de Dreef

- land/hei/wei/biezen - aan het einde van den Bogart
10 l. ƒ   60,-

- hei/wei de Borgbeempt 35 l. ƒ  150,-
1. een loopke
2. Marten Jansen c.s. 

- land/groes 16 l. ƒ  150,-
1. een dreef
2. Frans Cornelis c.s.    

- land/groes - waarhet hophuisje gestaan heeft 9 l. ƒ  150,-
 1-2. een dreef

- de Nieuwecamp 8 l. ƒ   50,-
1. de straat
2. de pad

- land/groes 8 l. ƒ  100,-
1. de straat
2. het Huis van Asten

- hei/groes/bos/land en twee vijvers 60 l. ƒ  300,-
1. een weg
2. de hei

- een warande in de akkers 2 l. nihil



1. Marcelis Antonis
2. Jan Lintermans

- een hout- of ekelbussel 4 l. ƒ   13,-
1. Marten Jansen
2. Joost Leenders

- huis, schuur, schop, hof en landerijen - op de 
  voorste Heusden 60 l. ƒ  400,-
- huis, schuur, hof en land - de Polder 14 l. ƒ  125,-
- groes ontrent de Weyer 3 l. ƒ   20,-

 1-2. de dreven
- hei/groes 3 l. ƒ    4,-

1. Adriaan Lintermans
2. Frans Goorts

- huis, schuur, schop en aangelag 41 l. ƒ 300-00-00
  Belast met de helft van ƒ 2-7-8/jr. aan
  aan de Kempenaar - in kapitaal ƒ    29-13-12  
   ƒ 270-06-04

afgerond ƒ  270,30
- land te Heusden 24 l. ƒ 150-00-00

1. Jan Hendriks
2. de gemeente c.s. 

- land te Heusden 9 l. ƒ  50-00-00
1. Philips Dirx
2. de beemden

- groes en heihorst te Heusden 30 l. ƒ 160-00-00
1. Willem Reynders
2. IJsbout Hendrix

- huis, schuur, schop en aangelag - op Heusden 3 l. ƒ 125-00-00
- hei/groes/wei/land 44 l. ƒ 200-00-00

1. Jacob Linders
2. de Behelpse hegge            

ƒ 685-00-00
- De laatste vier posten zijn belast met
  13 vat rogge/jr., peelse maat, aan den
  Armen van Helmont - in kapitaal - ƒ 290-03-09

de helft is ƒ   145-01-12╜  
ƒ 539-18-03╜

 afgerond       ƒ  539,90
- een windmolen ƒ 3250,-
- een huis in het Dorp ƒ  500,-
- een klamptiende - de Loverbosche ƒ 600-00-00
  Belast met - ƒ 30,-/jr. aan het Gemene Land

de helft is ƒ   375-00-00        
ƒ            325,-

- een klamptiende - de Heusdense          ƒ 2000-00-00
  Belast met 6 mud rogge/jr. en 2 mud gerst/jr.
  aan het Gemene Land.
  Deze pacht is, op 18-4-1714, verlaagd tot 10 vat rogge
  en 8 vat gerst/jr. - hetgeen over de 6 mud rogge (72 vat)
  maakt - ƒ 36,- en over de 2 mud gerst (24 vat) - ƒ 9-12-0
  samen ƒ 45-12-0.
  De helft van het kapitaal is dus          ƒ    570-00-00   

         ƒ          ƒ 1430,-
- de Novale tiende ƒ  500,-
- de Middel klamptiende           ƒ  500,-
- een rente van - ƒ 109-10-0/jr. gereduceerd op - ƒ 100,-
  t.l.v. Philips Dirx en Marcelis Daniels - in kapitaal ƒ  625,-



- het drost, secretaris en vorsterambt ƒ   4500-,    
Afgerond ƒ 19322,20

De 20e penning is - ƒ 966-2-4.
Ook de watermolen, te Vlierden, op de Aa - de Bergelse watermolen -
waarde - ƒ 1000,- is voor de helft eigendom van Pieter Valckenier.
Volgt nog een specificatie - of memorie - van dezelfde goederen.
Deze is hier niet overgenomen omdat ze identiek is.
R 94 fol. 148 10-05-1738
Andries van Riet (Verrijt) verkoopt aan Willem Roymans, Jan Verberne en Antoni
Muyen:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Willem Loomans
2. de kosterye e.a. 

- groes het Hoyvelt - in 't Root 3 l.
1. kn Hendrik Hoefnagels
2. de verkoper

- land de Heesacker 3 l. 14 r.
1. Willem Jan Loomans
2. weduwe Francis Verreyt

- land de Weeg 3 cops.
1. Martinus Jan Paulus
2. Joost Jan Hoefnagels

- groes het Weyvelt - in 't Rood 3 l.
1. weduwe Jan Peter Smits e.a. 
2. de verkoper

- groes het Keulbeentje 3 cops.
1. Aart Jan Aarts
2. de smit van Bakel

- groes de Spleet 3 cops.
 1-2. de Aa

- groes het Hoyvelt - tot Ostappen 4 l.
1. de Aa
2. de verkoper

- groes het Weyvelt met de hey 4 l.
1. Lambert Lamberts

Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten.
- 1/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.

De verkoper zijn de goederen aangekomen bij versterf vn zijn ouders. 
R 94 fol. 150 12-05-1738
Willem Jan Loomans verkoopt aan Tomas Overhoff:
- een klein huiske, genaamd de afhang aan de schuur van Jan van de Loverbosch,
  met de grond en het hofke daaraan 5 r.

1. weduwe Jan Peter Smits
2. de voors. schuur
3. de koper
4. de straat

Koopsom: ƒ 25,-.
R 118 fol. 67 16-05-1738
Joost van Weert verklaart bij deze "te onderstaan, te keere en te stutten" de 
verkoping die Gerrit van Riet, vorster, namens Lambert van den Boomen, tot ver-



haal van - ƒ 0-10-0 verponding, over 1735 verschuldigd, wil doen.
De goederen zijn reeds, bij provisie, op 5-5-1738, "ten beurde" gebracht.
"Beloovende derhalve den voors. comparant de voors. somme van 10 stuyvers te 
zullen voldoen te betaalen met de verdere costen van dien daarop geloopen en
gestelt en sulx wegens de leges op de conditie gestelt ter somme van 9 gl. 17 
st. alsmede aan de voorn. vorster wegens de executiecosten daar over geresen 
met de verdere costen als voors. en de acte deses sal betaalen binnen den tijt
van agt dagen".
Enz. enz. 
R 94 fol. 150vo 31-05-1738 ook: R 149 - 3-9-1738.
Gerrit van Riet, executeert, namens Lambert van den Boomen, collecteur der
verponding, over 1735 - 1737, de goederen van Jan Peter Smits, aan de voorste
Diesdonk.
De goederen hebben gestaan t.n.v. Peter van Someren. 
Hij verkoopt aan Antony Heycoop, schoolmeester, te Vlierden:
- huis, hof en aangelag 3 l.

1. Jan Jan Smits
2. de koper
3. de straat vp.: ƒ 2-0-12/jr.

- land den Bergacker 4 l.
1. Willem Slaats
3. de straat vp: ƒ 1-10-0/jr.

- land den Heyacker 4 l.
1. Jan Jan Smits
2. Aart Jan Aarts
3. de hey
4. de straat vp: ƒ 0-18-0/jr.

- land die dry Copsaad 1 l. vp: ƒ 0-07-0/jr.
- land de Voorste acker 4 l. vp: ƒ 0-11-0/jr. 
- land de Langenacker 1╜ l. vp: ƒ 0-10-0/jr.
- land de voorste Willigenacker 3╜ l. vp: ƒ 0-17-0/jr.
- land den agterste Willegenacker 1╜ l. vp: ƒ 0-10-0/jr

1. Jan Jan Smits  
2. Jan Dirx
3. de weg

- den Boschacker 4 l. vp: ƒ 1-04-0/jr.
- groes het Voorste veltje 1╜ l. vp: ƒ 0-14-0/jr.

1. Jan Peter Smits
- groes voor de Beek 1 l. vp: ƒ 0-14-0/jr.

1. de Beek en de weduwe
   Willem Slaats

- groes het Weyvelt 7 l. vp: ƒ 5-00-0/jr.
1. weduwe Willem Slaats

- groes het Bosvelt 10 l. vp. ƒ 3-06-0/jr.
1. Jan Jan Smits

Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 95,-.

Hij verkoopt, bij executie, de goederen van Hendrik Gerrits van de Moosdijk
aan Antony Heycoop, schoolmeester te Vlierden:
- huis, hof en aangelag - te Ostappen 3 l.

1. Hendrik Gerrits van de Moosdijk
2. weduwe Peter Driessen

- land de Kamp 12 l.



1. Jan Wilbers
2. de straat
3. Willem Roymans c.s.

- land het Weylkampke 3 l.
 1-2. Hendrik Gerrits van de Moosdijk

3. de Keyserstraat 
- land de Heuff 2 l.

1. de Aa
2. de gemeente
3. Lambert Lambers

- land het Nieuw Erf 2 l.
1. weduwe Lijske Teunis
3. de hey
4. Lambert Lamberts

- land de Waterlaatenacker 6 l.
1. Lambert Lamberts
2. de Keyserstraat
3. weduwe Peter Driessen

- groes het Wielkampke 16 l.
1. de Aa

 2-3. Jan Wilbers
- groes den Eerenbeemt 2 l.

 1-2. Lambert Lamberts
- groes het Agterste velt 1 l.

1. Willem Roymans
2. Lambert Lamberts
3. de Aa
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 70,-.
R 118 fol. 67vo 06-06-1738
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, collecteur
der verponding, 1735, heeft, op 30-4-1738, publiek, bij executie, verkocht:
- de erfelijke goederen van Peter Jan Smits 
om daaraan te verhalen de som van - ƒ 6-1-4 wegens verschuldigde verponding 
over 1735 met de kosten van dien.
Opbrengst - ƒ 95,- welke geconsigneerd worden t.b.v. de crediteuren.
R 118 fol. 68 06-06-1738
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, collecteur
der verponding, 1735, heeft op 30-4-1738, publiek, bij executie, verkocht:
- de erfelijke goederen van Hendrik Gerrits van de Moosdijk
om daaraan te verhalen de som van - ƒ 9-19-0 wegens verschuldigde verponding 
over 1735 met de kosten van dien.
Opbrengst - ƒ 70,- welke geconsigneerd worden t.b.v. de crediteuren.
R 118 fol. 68vo 06-06-1738
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Jan Teunis de Smet, collecteur der
coninxbede, 17-9-1736 - 16-9-1737, legt beslag op de vaste goederen van en ter 
somme van:
- weduwe Antonis Peters ƒ 1-09-08
- weduwe Joost Jansen ƒ 0-14-08
- Willem Roefs en Jan van de Cruys -

wegens Canters ƒ 1-01-00



- weduwe Mattijs de Groot ƒ 1-13-00  
- Peter Janse Polle ƒ 2-01-08
- Hendrik Thopoel ƒ 1-08-08
- Francis van de Loverbosch ƒ 1-08-09
- Marten van de Loverboch - verschei-

dene posten ƒ 7-04-12
- weduwe Hendrik Kanters - twee posten  ƒ 4-13-08
- Jan Jan Walraven ƒ 1-10-08
- Willem Haasen ƒ 1-10-08
R 33 - 52 16-06-1738
Willem Jan Loomans is schuldig aan Gerrit van Riet, commis van den grooten
Brabantsche zwijgende landtol - ƒ 200,- α 4%.
R 22 fol. 41 16-06-1738
Antoni Heycoop, collecteur van het borgemeestersboek, 1732, aanlegger.
Hij heeft nog te vorderen van:
- Louis Hoefnagels ƒ 5-18-04
- Jenneke Dirks ƒ 3-00-00
- weduwe Jan Peter Smits ƒ 3-01-04
- Francis Vrients ƒ 1-17-00
- Jan Doense - nu zijn weduwe ƒ 3-00-00
- Joost Jan Coopman ƒ 2-19-00
- Antoni Fransen ƒ 3-16-12
- Antoni Marcelis ƒ 2-00-08
- Willem Loomans en Martinus Jan Paulus ƒ 1-08-00
- Jan Hendriks ƒ 3-10-00
- Jan Joosten ƒ 5-03-00
- kn Peter Goorts ƒ 1-15-00
- Jan Peter Smits "uyt" Peter van Someren 

ƒ 4-04-07
R 118 fol. 70 16-06-1738
Hendrik Jan Bakermans verklaart met Maria Verduyseldonk - weduwe Jan van den
Broek, te Vlierden, "gerekent en geliquideert" te hebben als gewezen gebruiker
van: 
- huis en aanhorende landerijen - aan den Ommelschen Bosch
aan Maria Verduyseldonk toebehorende.
Het betrof de huur- en pachtgelden over de jaren 1735 t/m '37. 
Jaarlijks - ƒ 20,- en 21 vat rogge - boven de lands- en dorpslasten.
Er resteert nog een bedrag van - ƒ 40,- en 21 vat rogge - dit zal "op vermaan"
van de weduwe voldaan worden.
R 118 fol 71 19-06-1738
Wij, officier en schepenen der heerlijkheyt Asten en Ommel, doen conde en cer-
tificeren bij desen voor de opregte waarheyt dat Willem Jan Koomans mitsgaders
sijne knegt Jan Janse Verreyt, als vaarende met sijne kar op Keule, 's Bosch,
Breda en Braband als elders, sijn ingezeetenen deser voors. heerlijkheyt en 
staande ter goeder naam en faam.
Waaromme  wij  bij  desen  sijn  versoekende  alle  princen,  vorsten,  generaals, 
oversten, gouverneurs, commandants en alle verdere militaire officiers en de-
selver onderhoorige ruyters en soldaten mitsgaders alle politique officieren en 
magistraaten en verders allen en een igelijk die dese onse letteren van certi-



ficaat sullen werden vertoont, dat zij den voors. Willem Jan Loomans en sijne 
voors. knegt als onse ingezeetenen gelieven te houden en te erkennen desele 
vrij en onverhindert te laten passeeren en repasseeren te voet, te peert, te 
scheep, op wagen, karre, chaise of andere voiture sonder hen te doen of te la-
ten geschiede eenige hindernissen of belet maar ter contrarie alle hulp en 
bijstand het welk wij in alle voorvallende occasien altijt dankbaar sullen er-
kennen gelijk wij ook niet sullen nalaaten allen en eenygelijken in sijn goet 
regt naar alle aequiteit en billijkheyt voor te staan en te helpen:
Des te oirkonde hebben wij desen ten prothocolle onderteekent en het dubbelt 
door onsen geswooren secretaris doen depecheren en tijkenen en ter meerder 
bekragtiging vandien deses gemeyntszegel hier op doen drucken.
Deses 19 juny 1738 Mich.  van  de  Cruys,  secr.  pro 
officier.

Tony Muyen,
Jan Verberner,
Willem Roymans
J. Losecaat, secretaris.

R 94 fol. 154vo 24-06-1738
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt, namens de gemeente, de goederen die, 
30-4-1738, bij executie verkocht zijn en aan de gemeente zijn gebleven.
Hij verkoopt aan Goort Peter Loomans:
- huis, hof en aangelag - in de Stegen 1 l.

1. de gemeente of Marcelis Loomans
2. Jan van Hooff

- inclusief enige stukken groes en land - 
  in zijn bekende reengenoten

Koopsom: ƒ 0,-.
Hij verkoopt aan Peter Driessen:
- huis, hof, en aangelag - in den Steegen 1 l.
  met verscheidene percelen land en groes op de 
  legger van de verponding staande t.n.v. Paulus
  Driessen - geδxecuteerd, 5-5-1738, en aan de 
  gemeente gebleven.

Koopsom: ƒ 0,-.  
R 118 fol. 71vo 24-06-1738         
- Peter Driessen, te Asten - en
- Goort Peter Loomans, te Leende, machtigen secretaris Losecaat, om namens hen 
te verkopen:
- de te velde staande "schare" van rogge en boekweit met de hooigewaasen - 
staande op de erve en goederen - die op heden aan hen, door of vanwege de re-
  genten, getransporteert zijn.
Met de door hem te ontvangen "penningen" kunnen de reδle dorpslasten betaald
worden die geprefereert zijn.
Enz. enz.
R 118 fol. 72 24-06-1738
Dirk Willem Haasen - g.m. Willemijn Tijssen - en weduwnaar van Jenneke Joosten.
wil in derde huwelijk treden met Anna Roymans.
Conform art. 53 van het egtreglement 1656 en opgevolgd placaat van 3-4-1708
is hij verplicht een staat en inventaris op te maken t.b.v. zijn onmondige kin-
deren.



- uit het 2e huwelijk zijn geen kinderen nagelaten.
- uit het 1e huwelijk ΘΘn kind, hetwelk nog in leven is, genaamd Hendrik.
Voor zijn tweede huwelijk is een inventaris opgemaakt - d.d. 23-1-1736 - bij
welke acte hij, comparant, persisteert.  
R 118 fol. 72vo 05-07-1738

Interrogatorium voor - hieruit o.a.:
1. Jan Jansen Paulus,
2. Jelis Vrijnsen.

Of zij, deponenten, op tweede pinksterdag, 26 mei 1738, na de middag
omtrent zes uur niet zijn geweest t.h.v. Gerrit van Riet, vorster.

          En of toen niet bij hen is geweest Antoni den Kuyper, wonende alhier,
en of deze toen geen "woorden of questie" maakte of kreeg met Willem
Jan Loomans.

1 en 2. Ja.
Wie aanleiding daartoe had gegeven en waaruit die "questie" heeft be-
staan.

1. Verklaart niet te weten wie de aanleiding heeft gegeven, aangezien zij al 
woorden hadden toen hij daar in huis kwam.
2. Weet niet wie aanleiding heeft gegeven en ook niet waarin de "questie" be-
   stond.

Of zij niet niet gezien hebben dat Antoni den Kuyper zijn mes uit 
zijn zak trok en met dit "bloote" mes enige dreigingen heeft gedaan
en of de vrouw van Gerrit van Riet hem toen uit het huis heeft "ge-
stooten".

1. Verklaart geen mes gezien te hebben en ook niet te weten op welke wijze 
   Antoni de Kuyper uit het huis is "geraeckt". Wel heeft hij gezien dat Hen-
   drik, gewezen voermansknecht van Willem Jan Loomans "een stoel opnaam en
   heeft naar de voors. Antoni de Cuyper geslagen" niet wetende of hij deze 
   geraakt had of niet. Verder heeft hij geen dreigementen gehoord.
2. Verklaart als 1. maar verder dat hij Antony den Cuyper iets in de hand
   heeft zien hebben, maar niet wetende wat. Hij heeft niet gezien dat de 
   voorn. knecht met een stoel naar den Cuyper heeft geslagen.

Of hij, Antoni de Kuyper, buiten de deur zijnde geen dreigementen
heeft gedaan en toen ook door de glazen in het raam van de keuken 

          van Gerrit van Riet heeft geslagen en daardoor in huis meende te
klimmen. Of dit niet belet is geworden door de vrouw van Gerrit van
Riet, die hem het mes afnam en hem daarna in huis heeft laten komen.

1. Verklaart hiervan niet te weten, hij heeft wel gehoord dat er glazen 
   "klonken" en dat er in het voorn. venster ruiten waren gebroken.
   Hij weet echter niet wie dat gedaan heeft omdat hij met Hendrik "op de goot"
   was gegaan om "questie" te voorkomen.
2. Weet niets.
Aldus gehoort, geexamineert en ondervraagt, den 5 juli 1738, t.w. de twee 
eerste deponenten dewelke na haare gedeponeerde weygering bleeven om hetselve 
met eede te bevestigen. Waarover de geauthoriseerde tot het waarnemen vant of-
ficie wel expresselijk heeft geprotesteert dat denselve deponenten in faveure 



van justitie haaren eed op haare gegeven verklaaringe weygert te doen.
En  alsoo  de  twee  laatste  deponenten  op  den  vierde  deser  gedaagvaart  sijn 
geweest om op den vijffde deser getuygenis der waarheyt te geven als doen om 
haare affairen buyten dese heerlijkheyt waaren, soo sijn de selve gecompareert 
op den
12 july 1738 en hebben verklaart als bij ider articul is geannoteert op den 
interrogatorium en vraagarticulen als hierna fol. 77vo opnieuw is geregistreert,
waarom dese alhier niet is gepasseert of ondertekent vermits de weygering van 
eed en non comparitie van de deponenten.
          
R 118 fol. 74vo 08-07-1738
Gerrit van Riet, vorster, namens Maria Verduyseldonk - weduwe Jan van den 
Broek, legt beslag op de "schaare" van rogge en boekweit, staande op de erve
van voorn. Maria Verduyseldonk, in huur en gebruik bij Hendrik Jan Bakermans
en aan hem competerende, om daaraan te verhalen de verschuldigde en achter-
staande huur- of pachtgelden - ter somme van 40 gl. en 21 vat rogge - mitsga-
ders tot verhaal van de lands- en gemeentelasten over 1735-'36-'37 met de kos-
ten van dien.
R 142 09-07-1738
Antony Heycoop, procureur, alhier, en schoolmeester te Vlierden, verkoopt 
zijn gewassen te velde - staande op zijn goederen op de voorste Diesdonck en
te Ostappen.
o.a.: op Diesdonk Op Ostappen:
- op het Bosveltje, - op het Agterste veltje,
- op den Bosacker,     - in de Dagmaat,
- op den agtersten Willigenacker, - op de Heuf,
- op de voorste Willigenacker, - op het Wielkamke,
- op de Langenacker, - op de Reyacker
- op de drie Copsen,
- op den Heyacker,
- op den Bergacker,
- op den Voorstenacker.

Opbrengst: ƒ 300,-.
R 33 - 52 10-07-1738
Hendrik van Meuwen, met toestemming van zijn moeder, Catarina van Lieshout,
geeft te kennen dat Jan van Rest, te Ommel, enige jaren geleden in huur heeft
gehad:
- land te Ommel
en dat deze nog enige jaren de huur ten achter is, evenals de lasten.
Suppliant verzoekt om de "schaer" op den akker staande in beslag te mogen laten 
nemen - om zo betaling van huur en lasten te krijgen.
R 118 fol. 75 10-07-1738
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Goort Loomans en Peter Jan Wilbers, als-
mede voor de verdere obtinenten van vonnis - schepenen - d.d. 4-11-1737 -
t.l.v. Martinus van Bussel, legt beslag op de "schaare" van rogge en boekweit
staande op de erven van Jan Goort Loomans en Peter Jan Wilbers c.s. in huur en
gebruik bij Martinus Frans van Bussel en aan hem competerende - om daaraan te
verhalen de verschuldigde en achterstaande huurgelden en voor hem betaalde las-
ten ter somme van - ƒ 150-2-4 en 52 vat rogge of de waarde vandien α 11 st./vat
met de kosten daaraan verbonden.
R 118 fol. 75vo 10-07-1738
Gerrit van Riet, vorster, namens Joost Jan Hoefnagels, legt beslag op de "schaa
re" van rogge en boekweit staande op de erve van Joost Jan Hoefnagels en door
Hendrik Frans Hoefnagels of namens hem bezaaid en aan Joost Jan Hoefnagels com-
peterende - om daaraan te verhalen de verschuldigde lands- en dorpslasten met
de kosten van dien.



R 118 fol. 76 12-07-1738 1/2
Compareerde voor schepenen van Asten:
- Jan Bonaventura Loomans, 26 jaar - en
- Antoni van Riet, 40 jaar, om te getuigen ter requisitie van het officie van
Asten.
Zij verklaren onder eede - de eerste deponent - dat hij op 2e pinksterdag,
26 mei 1738, na de middag, omtrent zes uur, is geweest t.h.v. Gerrit van Riet,
vorster, alhier, alwaar hij, deponent, ook gevonden heeft - Willem Jan Loomans 
Antoni de Kuyper, Jan Jansen van Dijk, Jan Janse Paulus en Hendrik de knecht
van Willem Jan Loomans, allen wonende alhier, behalve de laatste, en alwaar An-
toni de Kuyper "harde en schellende woorden" tegen Willem Jan Loomans voerde
en had, hetwelk zover ging dat Antoni de Kuyper "sijn mes uyttrok" en daarop 
door de vrouw van Gerrit van Riet uit het huis "is geset of gestooten".
Waarop dezelfde Antoni den Kuyper weer binnen wilde komen door met zijn mes 
door de "glasen" van het keukenraam te steken, bij het binnenkomen, waarbij
"sijn lijff daaral halff in was geklommen" wanneer hij, deponent, en Jan Pau-
lus met een stoel Antoni de Kuyper keerden en beletten binnen te komen. En in 
welke stoel Antoni de Kuyper met zijn mes "al stoote of stak".
Dat daarna hij, eerste deponent, is gegaan uit het huis van Gerrit van Riet
naar het huis van Antoni Voermans en dat kort daarop Antoni de Kuyper ook daar
in huis is gekomen, welke daar, na een korte tijd gezeten hebbende, door hem,
deponent, naar huis gebracht zou worden. Samen zijn ze weg gegaan en bij het
huiske van Catalijn Aarts gekomen zijnde heeft hij, deponent, zonder dat zij 
"enig verschil of woorden gehadt hebben een quetsuur of steek heeft bekoomen
in sijn linkerarm"  
Deponent verklaart - dat wanneer hij de kwetsuur bekwam geen mes gezien te heb-
ben en niet te weten op welke wijze het gebeurt is. Er is ook niemand bij hem
geweest dan Antoni de Kuyper en twee van zijn kinderen.
Nadat hij de verwonding bekomen had is hij weer het huis ingegaan van Antoni
Voermans om daar e.e.a. te laten zien. "Sanderdaags" is hij naar Mr. Hendrik
Halbersmit, chirurgijn, te Ommel, gegaan die de verwonding verbonden heeft.
De tweede deponent verklaart dat hij op 2e pinksterdag, 26 mei 1738, 's avonds,
gekomen is van zijn huis tot het huiske van Catalijn Aarts "wanneer hij, depo-
nent, van verre komende hoorde Antoni den Kuyper en alsdoen sag dat denselve
Antony de Kuyper een mes in de hand had en daarmede met sijn arm zwayde". Dat 
hij, deponent, daarop hoorde dat Jan Bonaventura Lomans zei: "Ter duyvel Kuy-
per, gij steekt mij in den arm". Waarop den Kuyper zei: "Dat liegde gij, ik
steek in den boom".
De eerste deponent bevestigd zijn verklaring onder eede.
De tweede deponent bevestigd e.e.a. op de eed die hij heeft gedaan als 's lants 
rijdende comis.
 12-07-1738 2/2
1. Gerrit van Riet,
2. Willem Jan Loomans.

Of zij, deponenten, op 2e pinksterdag, l.l. omtrent zes uur, niet 
zijn geweest t.h.v. Gerrit van Riet, vorster, en of daar niet present 



waren: Willem Jan Loomans, Jan Ture Loomans, Antoni den Kuyper en Jan
van Dijk.

1. Ja.
2. Ja, hij is daar op die tijd en plaats geweest - aanwezig waren: Jan Ture 
   Loomans, Jan Janse Paulus, Dielis Vrijnsen, Hendrick Speelman, zijn, depo-
   nents, gewezen knecht.

Of in dat gezelschap Antoni de Kuyper geen "harde verschil woorden"
had of maakte tegen Willem Jan Loomans - "dat soo verre quaam dat hij,
Antoni den Kuyper, daar op sijn mes uyt sijn sak trok".      

      
1. Dit is waar, maar hij heeft geen mes gezien.
2. Dit is waar, en Hendr. Speelmans nam een stoel op, om hem, deponent, te as-
   sisteren. 

Of de vrouw van Gerrit van Riet de voorn. Antoni den Kuyper niet uit 
het huis heeft gezet, met het mes dat hij in zijn hand had.
   
1. Ja, maar hij heeft geen mes gezien.  
2. Ja.

Of zij niet gezien hebben dat Antoni de Kuyper "weer in wilde wesen,
met gewelt of anders" en of hij toen niet met zijn mes de glazen in
in het keukenraam "in stoote of sloeg".

1. Verklaart dat Antoni den Cuyper weer in huis wilde komen "en dat hij met
   het half lijff door het venster lagh" om weer binnen te komen. Hij is toen
   door Jan Ture Loomans met een stoel teruggehouden.
   Hij verklaart verder dat de glazen waren gebroken maar niet wetende of dat 
   van buiten- of van binnenuit is gedaan. Hij heeft ook geen mes gezien.   
2. Verklaart dat Antoni de Cuyper met zijn mes "de glasen instoote of sloegh",
   waarop Gerrit van Riet zei - "dat geven dootstuypen".

Of Antoni de Kuyper met zijn mes niet "stoote of stak" in de stoel
waarmee hij terug werd gehouden.

1. Weet dat niet.
2. Weet dat niet.
De 1e deponent heeft zijn verklaring afgelegd op zijn eed als vorster gedaan.
De 2e deponent bevestigd zijn verklaring onder eede.
R 118 fol. 79vo 14-07-1738
"Alsoo Joost Jan Hoefnagels, woonende alhier, geobtineert had decreet en autho-
risatie van Schepenen, alhier, om te mogen verkopen alle de te velde staande
gewaasen, schaare van rogge en boekweyt, staande op de erve, gekoome van Ga-
briel Zwanenberg, koster, alhier en competerende aan voors. Joost Jan Hoefna-
gels om daaraan te verhaale 's lants- en dorps onbetaalde reeele lasten mette 
costen vandien.
Soo is ten dage en tijde van de verkoopinge geaccordeert en geconvenieert dat 
Hendrik Frans Hoefnagels, woonende alhier, alle de ten agteren en onbetaalde 
's lants- en dorpslasten zal voldoen en betaalen van voors. goederen verschult 
tot de jaare 1737 incluys en sulx binnen den tijt van drie maanden en mitsga-
ders 2/3 parten van de costen over het geene voors. gereesen en het res-
terende 1/3 part zal moeten voldoen en betaalen Joost Jan Hoefnagels (met de 
loopende lasten over 1738 waartegen de v.n. Joost Jan Hoefnagels de huure van
de schaare, altans te velde, van de respective huurders zal genieten en profi-
teeren) over het geene voors. gereesen soo aan officier, schepenen, secretaris
en vorster mitsgaaders den procureur Heycoop binnen den tijt van een maand 
daarvoor den v.n. Hendrik Frans Hoefnagels is verbindende sijn persoon, gereede 
en erffhaaffelijke goederen.
En ingeval de selve daarvoor mogte wese geexecuteert en gesleeten en voors. 



lasten en costen nog niet betaald mogte wesen. Soo sijn mede gecompareert Jan
Verberne, schepen, en Jan Goort Gerarts, beiden alhier, dewelke belooven het te 
cort comende van voors. lasten en costen alsdan te sullen voldoen en betalen,
daarvoor sij comparanten sijn verbindende haare persoonen en goederen hebbende
en verkrijgende.
Enz. enz.
    
R 142 10-07-1738 
T. l.v. Peter Driessen, in de Steegen, wordt zijn "schaar te velde" verkocht.
Dit tot verhaal van de achterstaande lasten.
o.a.
- op de Patersacker,
- op het H. Geestackerke
- op het Platackerke,
- op de Kreysteert,
- op den Hekelerskamp
- op het Heytvelt,
- op den achtersten Boesschotacker - van de weg naar de Dubbeldeheg
- op de voorste Boesschotacker 
- op de Vlaas

Opbrengst: ƒ 101,-.
R 142 14-07-1738 
   
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt, met machtiging van Anna - weduwe Francis 
Verrijt en mede uit kracht van arrest van Jan Teunis de Smit:
- "de schaare vn rogge en boekwijt" staande op de landerijen van de weduwe 
  Francis Verrijt en aan haar toebehorende. Dit tot verhaal van achterstaande 
lasten - o.a. op:
- de Klinkacker,
- op het Lankackerke,
- op de Spurckacker,
- op de Carisacker         

ƒ 48,-.
Na betaling van lasten en kosten blijft over - ƒ 25,-.
R 118 fol. 80vo 18-07-1738
Gerrit van Riet, vorster, namens Hendrik van Meuwen, als gelaste van zijn moe-
der, Catarina van Lieshout, legt beslag op alle de te velde staande rogge op de
akker van Catarina van Lieshout, die in huur en gebruik is bij Jan van Rest,
om daaraan te verhalen de verschuldigde huurgelden met de onbetaalde lands- en
dorpslasten en de kosten van dien.



R 162a 18-07-1737
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Goort Hikspoor - overleden te
Deurne - 14-6-1738.
Mede-ondertekenaar is Hendrik Hickspoors.

Waarde
- ╝e deel in een hooiland, in de Wolset - te Ostappen 1 l. ƒ 2,-

1. Hendrik Claas Flipsen
2. kn Gerrit van Doorn
3. de Aa

R 142 21-07-1738
Jan van Beugen, in de Steegen, verkoopt "de schaar te velde" door hem bebouwd.
Opbengst - ƒ 51,-.
Na betaling van lasten en kosten rest hem - ƒ 14-10-0.
R 14 fol. 462 19-07-1738
Gezien het request aan het Corpus van Asten van Hendrik an Meeuwen, namens zijn
moeder, Catarina van Lieshout, te Geldrop, inhoudende o.a.:
Dat Jan van Rest enige jaren geleden in huur heeft gehad:
- land te Ommel
hij is hiervan nog twee of drie jaar huur ten achter alsmede de diverse lasten.
Suppliant is niet zonder reden beducht dat de akker "geδxecuteert" wordt mede 
omdat deze nu al in "arrest" is.
Suppliant zou dan ook niet graag zien dat Jan van Rest de "schaar te velde" 
weghaalde - enz. enz.
Hij verzoekt deze publiek te mogen verkopen.
Naschrift: "Fiat".
R 118 fol. 81 23-07-1738
Jan Goort Loomans en Joost Verberne verklaren zich borg te stellen voor Willem
Jan Loomans, geδxecuteerde, voor - ƒ 142-16-8 volgens acte van taxatie - 
d.d. 21-11-1737 van de Raad van Brabant, door Johan Roskam, procureur van die 
Raad.
Belovende bijaldien, indien Willem Jan Loomans de voors. som, niet binnen veer-
tien dagen voldoet, - "alsdan deselve somme van - ƒ 142-16-8 benevens de costen 
die de voorn impetrant, als de procureur en deurwaarder Willem de With soo int
obtineeren vant mandement van arrest jegens den Heer van Asten als int executie
stellen van voors. taxatie met de gevolgen en aankleve vandien tsij bij taxatie
van den selve raade of moderatie te sullen voldoen opleggen en betaalen.
Enz. enz. 
R 94 fol. 155vo 26-07-1738
Jan Laurensen verkoopt aan Peter Jan Wilbers:
- groes te Ommel 1╜ l.

1. de verkoper
2. de koper
3. weduwe Willem Coolen
4. de straat

Koopsom: ƒ 40,-.



R 94 fol. 157 23-08-1738
Goort Willem Loomans, molenaar, te Someren, procuratie hebbende van Antoni Loo-
mans, te Someren, verkoopt aan Jan Goort Loomans, zijn broeder, te Asten:
- de helft van huis, hof en aangelag geheel 3 l.

1. de weg
2. Peter Lomans

- de helft van de Sneyerskamp          geheel 2╜ l.
1. Jan Verberne
2. Antonis Loomans

- de helft van        het Teys Potackerke     geheel 6 cops.
1. Jan Verberne
2. Jan van Hooff

- de helft van de Pastoryacker        geheel 2 l.
 1-2. P. von Cotshausen

- de helft van         de Grootenacker        geheel 6╜ l.
1. Peter Loomans
2. Peter Hoefnagels

- de helft van het Weyvelt        geheel 8 l.
1. Peter Lomans
2. Peter Jan Hoefnagels

- de helft van een groesveld - het Oostaansveltje geheel 2 l.
1. Joost Verberne
2. Aart Smulders

- de helft van een obligatie van - ƒ 390,- t.l.v. het Corpus van Asten,
  in een meerder kapitaal van - ƒ 650,- α 3% - d.d. 8-3-1683 - t.b.v. Goort
  Peter Loomans - geboekt op het kantoor der bede onder nr. 14.
De goederen zijn allodiaal.

Koopsom: ƒ 250,-.
R 118 fol. 82 23-08-1738

Interrogatorium voor:
1. Jan van Hoek, 
2. Elisabet Aarts - de vrouw van Jan van Hoek,
3. Arnold Tomas,
4.Jan Hendrix.

De deponenten te vragen of zij, op 25 juli, of op St. Jacopsdag l.l.
niet zijn geweest t.h.v. Arnold Meulendijk, herbergier en of aldaar
mede niet geweest zijn - Gabriel Zwanenberg, schoolmeester, met zijn
zoon, Coenraat en Paulus Hoeffnagels met meer andere en of zij samen 
niet gekegelt hebben.
Of zij, deponenten, niet gezien hebebn dat Paulus Hoefnagels over het
kegelen met Jan van Hoek in discussie raakte en of deze discussie 
door de omstanders niet op prijs werd gesteld en dat Jan van Hoek 
toen niet tegen Paulus Hoefnagels zei: "Zwijgt er nu stil van, ik zal
er een romertje van geven". En of zij toen niet samen een romertje
jenever gedronken hebben.

1 t/m 4. Verklaren dat dit zo geweest is.
Of zij, deponenten, toen niet gezien hebben dat Jan van Hoek het
romertje bracht naar Paulus Hoeffnagels, in presentie van het gezel-
schap die in een ronde ring daarbij present waren.
Of zij toen niet gezien hebben dat Paulus Hoeffnagels met het romer-

tje,  dat  hij  in  zijn  hand  had,  Jan  van  Hoek,  daarmee  -  "terzijde  aan 
sijn hooft of aan sijn wang of tronie stooten of sloeg soodanig dat denselve 
Jan van Hoek daardoor bloeyde en gequest was geworden".

Of zij toen door de omstanders niet hebben horen zeggen dat doet 
Paulus, menende Paulus Hendrik Hoeffnagels.

1. Verklaart dat Paulus H. Hoeffnagels hem met het romertie, hetwelk hij, depo-
   nent hem had gebracht - "in sijn tronie heeft gestooten, dat hij soodanigh



   gequest was dat hij seer overvloedigh daarvan bloyden". Hij weet ook nog dat 
   Arnoldus Bosbremer aanwezig was.
2. Verklaart dat dit zo is geweest.
3. Verklaart niet gezien te hebben dat Paulus Hoeffnagels Jan van Hoeck in 
   zijn "tronie" had gestoten. Hij heeft wel gezien dat Jan van Hoek "seer
   bloeyde" en dat Mr. Swanenbergh met zijn zoon, Coenraadt, naast Jan van Hoek 
stonden toen Jan van Hoek gestoten werd.
   Hij heeft ook gehoord dat Anna de vrouw van Arnoldus Meulendijk, riep of 
   zei - dat heeft Paulus Hoeffnagels gedaan.
4. Heeft wel gezien dat Jan van Hoek bloedde en het romerke horen vallen maar
   heeft niet gezien wie dat gedaan had. Ook heeft hij gehoord dat er gezegd 
   werd dat Paulus dat gedaan had, maar hij weet niet wie dat zei.
R 118 fol. 83vo 04-09-1738

Interrogatorium voor de Heer Hermanus Alberts, predicant, te Asten,
overgegeven aan Heeren officier, schepenen en secretaris van Asten

om daarop onder solemneele eede te hooren, examineeren en ondervragen,
getuygenis tegens ider articul te annoteren van de naargenoemde personen

zijnde alle gerigtelijk gedagvaart als eerstelijk:
 1. Paulus Verberne - alias Biemans, 25 jaar,
 2. Pieter van Riet,
 3. Tony den Kuyper, 38 jaar,
 4. Johannes Debben, de knecht van Tony de Kuyper, 26 jaar,
 5. Joost Jan Hoefnagels,
 6. Bartel Faassen,
 7. Jennemie - weduwe Tijs Hendriks, 27 jaar,
 8. Willem Antoni Muyen, 23 jaar,
 9. Ida, de vrouw van Thomas Overhoff,
10. Anneke - weduwe Claus Jan Wolfs,
11. Johanna, de vrouw van Martinus Frans Lambers.
   

Eerst te vragen aan Paulus Verberne, of hij, op 20 aug. 1738, door
Juffr. Cotshausen is "aangeroepen" en dat deze zei: "Paulus, ik zal
U een dropje geven" en dat hij, deponent, toen niet hoorde dat 
Juffr. Cotshausen - "schempten en schelden op den Domenie en dat de-

          selve Juffr. zei: "Wat dunkt U van den Domenie, wat geburen zijn dat 
die mijn hont hebben opgehouden en ik zouw den hont voor geen vier 
          pistool geven, hij is niet te waardeeren. Ik heb van nagt van quaat-
          heyt niet conne slapen en gisterenavont van quaatheyt niet konnen 

eeten".
1. Verklaart dat hij door Juffr. Cotshausen is geroepen en dat zij een dropje 
   aan hem heeft gegeven en zei: "Wat is dat voor een Domenie die mijne hont 
verleyt. Domenie Jansen was nog eene Domenie. Ik heb soo quaat geweest dat 
   ik gistereavont niet kon eeten, tenagt niet heb konne slapen".

En de volgende deponenten te vragen - of zij, op 20 aug. 1738, niet
gehoord hebben dat den Dominee, staande, met zijn vrouw op straat,
aan de heg van den hof van Cotshausen, zei: "Mevrouw, wat is dat van
den hont". En of Mevrouw, staande in haar hof, zijnde de vrouw van 
Floris Pieter Cotshausen, daarop tegen de Dominee, zijnde Hermanus
Alberts, niet antwoordde en zei: "Durft gij nog voor den dag koomen,
gij carnali".

2. Heeft, tijdens de woordenwisseling, wel gehoord dat Juffr. Cotshausen tegen 
   de Dominee en zijn vrouw zei: "Cannalie".        
3. Heeft wel de woordenwisseling gehoord maar niet verstaan te hebben waarin de 
woorden bestonden.
4 t/m 11. Verklaren hiervan niet te weten.

Of zij niet gehoord hebben dat Alberts zei: "Mevrouw, dat sult gij 
toonen, wat voor canali dat ik ben.



1 t/m 11. Verklaren hiervan niet te weten.
Of zij niet gehoord hebben dat Juffr. Cotshausen zei: "Jij zeyt niet
alleen canali, maar ook U geheel afkomst".

3. Heeft gehoord dat Juffr. Cotshausen zei: "Canali" maar over afkomst heeft
   hij niet horen spreken.
4. Heeft gehoord dat iemand zei: "Canali - twelk na sijn gehoor door Juffr. 
   Cotshausen wierd geseyt".   
De overigen - Verklaren van dit artikel niet te weten.

Of zij niet gehoord hebben dat de vrouw van Alberts zei: "Lieff, nu
hebt gij genoeg, nu heeft sij U voor carnali gescholden".
En of zij ook niet gehoord hebben dat Juffr. Cotshausen zei: "Loop
heen, jou honsvot, kus mijn gaat. Ik ben te goet tegens U te spree-
ken.
Ook nog of zij gehoord hebben dat Juffr. Cotshausen zei tegen Al-
berts: "Hadde het predikanten vant Classis geweeten, dat gij soo een
honsvot waart en sulke slegte conduite had, zij soude U noyt beroepen
hebben en sij hebben berouw dat sij jou den H. Predikstoel hebben la-
ten beklimmen ende de gehele gemeente hebben berouw dat sij een hons-
vot tot een predikant hebben gekregen".   
Ook of gij lieden niet gehoord hebt - dat Juffr. Cotshausen tegen 
Alberts zei: "Bijaldien zij geweeten had dat gij sulke slegte conduite
had, dat zij wel zoude gemaakt hebben dat gij noyt te Asten waart
gekomen. En ik heb geen respect voor U maar alleenlijk als gij op de
predikstoel staat"
En dat zij daarna nog tegen Juffr. Alberts dreigde: "Kom hier, jouw 
beest, ik zal U een trap op de kop geven". 

1 t/m. 11. Verklaren dit niet te weten.
En wordt U gevraagd wat U lieden verder hebt horen zeggen door Juffr.

          Cotshausen tot nadeel van de predikant en zijn vrouw.
5 t/m 8. Verklaren niets te weten, omdat zij niet thuis waren die dag.
De overige verklaren niet meer te weten als boven vermeld.
R 33 - 52 06-09-1738 1/2
G. van Swanenberg, namens de erfgenamen van wijlen Cornelis Manders, molenaar,
laat "dagen":
- Jenneke - weduwe Peeter Verberne - terzake van een schuld van - ƒ 34,25 we-



  gens gehaalde granen.
  
R 14 fol. 469 08-09-1738 2/2
De erfgenamen van wijlen Cornelis Manders, namens deze G. van Swanenbergh, aan-
legger.
- contra
Jenneke - weduwe Peter Verberne, gedaagde.
- Gedaagde is tot nu toe "onwilligh en in gebreeke" gebleven - ƒ 34-5-0 te
  betalen. 
R 22 fol. 44 08-09-1738
G. van Swanenbergh, namens de erven Cornelis Manders, aanlegger.
- contra
Peter Coopmans, gedaagde.
- Gedaagde is onwillig om een schuld van - ƒ 7-8-0 te betalen.
Dezelfde aanlegger.
- contra
Peter Coopmans en Jenneke Biemans - mede voor hun absente halve broeder, 
Paulus Canters, gedaagden.
- Gedaagden zijn nog schuldig aan aanlegger, in zijn kwaliteit - ƒ 11-19-12,
  dit wegens hun overleden moeder, Heylke Coopmans.
- fol. 46 - 06-10-1738 - Peeter Coopmans zegt toe - de helft van - ƒ 11-19-12,

  op 10-11-1738, te betalen.
- fol. 57 - 31-10-1738 - Jenneke Biemans zegt - als de schuld waar is, zij 

  niet meer dan ╝e deel - ƒ 3,- hierin wil betalen.
- fol. 60 - 24-11-1738 - Aanlegger beklaagt zich over de langdurige gang van

  zaken. Zeker omdat zaken beneden - ƒ 12,- "de plano"
  zullen worden afgedaan.

R 94 fol. 159 13-09-1738
Antoni Heycoop, te Vlierden, verkoopt aan Jan Jelis van Hugten:
- huis, hof en aangelag - op de Diesdonk   3 l.

1. Jan Jan Smits
2. de koper
3. de straat

- land den Bergacker 4 l.
1. weduwe Willem Slaats
3. de straat

- land den Heyacker 4 l.
1. Jan Jan Smits
2. Aart Jan Aarts
3. de hey
4. de straat

- land de dry Copsaat 1 l.
- land de Voorstenacker 4 l.
- land den Langenacker 1╜ l.
- land de voorste Willigenacker 3╜ l.
- land den agtersten Willigeacker 1╜ l.

1. Jan Jan Smits
2. Jan Dirx
3. de weg

- den Bosacker 4 l.
- groes het Voorste veltje 1╜ l.

1. de verkoper



- groes voor de Beek 1 l.
1. de Beek en de weduwe Willem Slaats

- het Weyvelt
1. weduwe Willem Slaats

- groes het Bosvelt 10 l.
1. Jan Jan Smits

De goederen zijn verkoper aangekomen bij tpt. 31-5-1738.
Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 75,- α 4%
Marge: 27-4-1746 gelost.  
  
R 94 fol. 161 27-09-1738 ook: R 153 - 8-3-1740.
Willem Jan Loomans is schuldig aan Helena, dr. Peter Jan Loomans - en Anna
Margrieta Houtappels, minderj. j.d., te Weert - ƒ 187-10-0 α 4% wegens uitkoop
van de erfenis van Jan Peter Loomans, gewezen grootvader van Helena, dr. Jan 
Peter Loomans - volgens accoord daarover met Jan Goort Loomans en Johannes 
Houtappels, momboiren over Helena.
R 142 29-09-1738
Peternella en Willemyna Vermeer, jonge dochters, verkopen enige van hun "geree-
de ofte meubilaire goederen".
o.a.
Het overgrote deel - kleine huishoudelijke artikelen - ca. 100 kopen.

Opbrengst: ƒ 91,-.
R 94 fol. 162 30-09-1738
Anna Doense - g.m. Francis Zaris, te Tongeren - geass. met Joost Zaris, haar
meerderj. zoon en Jan van Stipdonk - g.m. Peternella Zaris, haar schoonzoon.
Zij verkopen aan Mattijs Goort van Bussel:
- groes in 't Root 3╜ l.

1. Jan Verhoysen
2. Jan Jansen Paulus
3. de Aa
4. den Dijk of weg

R 118 fol 86vo 03-10-1738
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Jan Smits, collecteur der verponding,
1736, legt beslag, op de vaste goederen, tot verhaal, van:
- Marcelis Peters ƒ  9-12-12
- Jelis Vreynsen ƒ  9-14-04
- Willem Roeffs ƒ  5-17-00
- Arnoldus Coninx ƒ  5-12-12
- Joost Hoebergen ƒ  7-12-14
- het onmondig kind van Jan Joosten     ƒ 12-02-00
- Mattijs Bollen ƒ 12-15-00
- kinderen Jan Andriessen ƒ  5-08-02
- Jan Peter Slaats ƒ  7-00-06
- Hendrik van Helmont ƒ  1-01-00
- weduwe Huybert Fransen ƒ  2-12-06



R 14 fol. 472 06-10-1738
  
Gezien het request aan het Corpus van Asten van Goort Willem Loomans, als mom-
boir over Joost, zijn minderj. broeder, die heeft te betalen enige schulden 
t.l.v. de onmondige en daarvoor ook reeds grote "verschotten" gedaan heeft 
"merkelijk" voordeel van die onmondige.
Deze is nu ook zover gekomen dat hij al enig "koopmanschap is doende in het
maken van stukken linnen".
Om dit tot meerder voordeel te kunnen doen heeft hij "gereed" geld nodig.
Aan de onmondige is van zijn ouders toegevallen:
- de helft van een huis, groes en land,
- alnog - ƒ 260,- staande t.l.v. het Corpus van Asten.
- Te voldoen aan Paulus Sleuwen, te Hees, - ƒ 100,- α 4%.
Om de onmondige te helpen, die met enige hulp de nodige kennis bezit, heeft
suppliant nodig - ƒ 250,-.
Hij zou daarom de obligatie van - ƒ 260,- α 3% graag verkopen.
Enz. enz. 
Naschrift: Na overleg met de "bloetvrienden" wordt e.e.a. toegestaan. 
           Wel moet de obligatie van - ƒ 100,- afgelost worden en daarvan be-

 hoorlijk rekening te doen.
R 94 fol. 162vo 06-10-1738
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Lambert van den Boomen, collec-
teur der verponding, 1735 - '37, de goederen van de weduwe Jan Peter Canters:
Hij verkoopt aan de provisoren van de Kerk en den Armen te Asten:
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 2 l.

1. kn Lijske Willems  
2. het volgende huis
3. de straat

- huis en aangelag neven het voors. huis
1. weduwe Frans Huyberts
2. de straat

- land den Bremberg 2╜ l.
- land den kleyne Hengst 3 cops.
- land het Keske 3 copse.
- land den Hollander 2 l.
- land naast den Ommelschenweg 2 l.
- land den Bergacker 2 l.
- akkertje ten eynde van het Drieske  1 l.
- groes het Hoyvelt 2 l.
- groes het Zwartbroek 1 l.
Belast met: ƒ 5,-/jr. aan den Armen van Asten.
          - ƒ 5,-/jr. aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 2,-.
R 22 fol. 47 07-10-1738
Lambert van den Boomen, collecteur van het borgemeestersboek, 1734 - '35, heeft 
nog te vorderen van:
- weduwe Joost Koppens ƒ 1-08-06
- Frans van Bussel ƒ 1-04-08
- Gevard van Doorne ƒ 1-04-08
- Hendrik Canters - nu Willem Roefs ƒ 4-12-01
- weduwe Francis Loomans en Martinus Jan Paulus ƒ 1-08-00
- Willem Geenhove of Joost Hoefnagels ƒ 1-11-08
- Marcelis Peters ƒ 4-08-01
- Antoni Dielis Ceelen ƒ 1-17-10
- het Groot Gasthuys - of Jan Walraven de jonge ƒ 4-03-01
- Marcelis Dirx ƒ 3-03-02
- Peeter Jansen ƒ 2-16-09



- Jan Verasdonk ƒ 3-06-02
- Jan Hendriks ƒ 4-18-00
- Jan Peter Smits ƒ 3-03-13
- Hendrik Jan Hoefnagels ƒ 0-16-00
- Willem Loomans, nu Peter Loomans of Jan Slegers ƒ 2-03-10
- Hendrik Hoefnagels - nu Willem Jan Loomans ƒ 1-17-10
- kn Willem Aarts ƒ 0-15-12
- Paulus Hendrik Hoefnagels ƒ 0-08-12
- kn Willem Aart Smits ƒ 4-00-00
- weduwe Peter Verberne ƒ 5-01-10
- Joost Jan Coopmans ƒ 1-16-00
- Jan Dirk Coolen ƒ 2-17-12
- Tijs Haasen ƒ 2-05-00
- weduwe Hendrik Martens ƒ 1-10-00
- Ariaan Hoefnagels ƒ 0-13-12
- Goort Martens ƒ 0-10-00
- Arnoldus van den Eynden ƒ 1-15-08
- Antoni Metten ƒ 1-10-00
- Joost Jan Hoefnagels ƒ 1-16-00
- Francis Vrients ƒ 1-04-00
- Griet Coolen ƒ 0-18-00
- Antoni Slaats ƒ 0-14-00
- Joost Coopmans ƒ 2-00-00
- weduwe Jan Doensen ƒ 3-00-00
- Marten Hendriks ƒ 3-00-00
R 118 fol. 87vo 07-10-1738
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Jan Jan Smits, collecteur der
verponding, 1736, legt, tot verhaal van, beslag op de vaste goederen van:
- de kinderen Lambert Willems ƒ  2-11-02
- weduwe Jan Hendriks ƒ  2-06-04
- Maria Sporenberg ƒ  2-17-06
- Jan van Os ƒ  3-01-12
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ  7-18-00
- Huybert Wilberts ƒ  7-09-00
- Piet en Jan Loomans ƒ 12-09-12
    
R 118 fol. 88vo 11-10-1738
Schepenen van Asten verklaren, dat:
Anneke Flipsen - g.g.m. Jan Rijnders,
waarbij twee kinderen, die nog in leven zijn m.n. - Jacob, 22 jaar - en

          - Flip, 18 jaar.    
Anneke is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den 
bloede geweest als: Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen.
Jacob Jan Reynders, haar zoon, heeft genoten het effect van een fundatie, ge-
sticht door Antoni Mennen - ordonnantie schepenen Zwalmen - 7-1-1721.
Deze attestatie is "pro deo" verstrekt.



R 118 fol. 89vo 11-10-1738
Schepenen van Asten verklaren, dat: 
- Laurens Bruystens heeft vier wettige kinderen - de oudste is 8 jaar.
- Laurens is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den 
  bloede als: Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen.
- Laurens heeft acht jaar "genoten" van de fundatie gesticht door Antoni Mennen
  en wil nu dat zijn zoon dezelfde rechten op een plaats in de fundatie krijgt
  als Tijs en Willem, zonen van Antoni Muyen, welke uit de gelijke fundatie 
enige jaren "genoten" hebben.
R 118 fol. 90 11-10-1738
Schepenen van Asten verklaren, dat:
Lambert Tijssen is onsen inwoonder, dog sijnde in een seer slegte en armoedigen
staat, doordien denselve veel tegenspoet en wederwaardigheeden is wedervaaren, 
soo wegens landuurige siektens, misgewassen, afsterven van beesten en peerden,
waarom denselve vanweegens de gemeente en armen alhier meenigmaal te hulp heb-
ben gekoomen en sijn schattinge gerenuntieert omdat denselve soude konne blij-
ven woonen en de kost soude konne winne voor sijn vrouw en kindere.
Lambert Tijssen is een van de naaste bloedverwanten van wijlen Antoni Mennen,
pastoor te Swalmen, stichter van een fundatie.
Zijn zoon, Leendert Lambert Tijssen, heeft volgens decreet van - schepenen 
Swalmen - d.d. 2-5-1730 - voor de tijd van vier jaar, van deze beurs genoten.
De beurs is open komen vallen.
Reden waarom Lambert Tijssen verzoekt om deze beurs toe te laten komen aan zijn 
zoon Francis - verwekt bij Maria Dirx van Hugten.
R 107b fol. 148 13-10-1738 ook: fol. 149vo.
Mr. Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, heeft "in eeu-
wigen erffpacht" uitgegeven aan Gerrit de Raaff, te 's Bosch - en deze weer 
aan Hendrik Willem Berkers:
Een hoeve lands t.w.   
- huis, schuur en landerijen - aan het Laarbroek, te Asten 24 l.
In gebruik en bewoning bij Willem Frans Berkers en competerend aan het Gemene
Land en voor deze aan het Convent van Ommel.
Erfpacht: ƒ 9-12-0/jr. 
Belast met: ƒ 2,-/jr. aan den Armen van Asten.
Er is een verkoopcedulle - d.d. 11-6-1738.

Erfpacht in kapitaal: ƒ 246-01-14
Lasten in kapitaal  : ƒ    50-00-00  

  ƒ 296-01-14
Schepenen Helmont.
R 118 fol. 90vo 13-10-1738
Staat en inventaris opgemaakt door Willem Jan Slaats - g.g.m. Marie Willems 
van den Eynden - t.b.v. Peter, Marie, Jan en Martinus, hun kinderen.
Willem Jan Slaats wil hertrouwen met Anneke Goort Canters.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag  1 l.

1. Gerrit Peters
2. Goort van Bussel
3. de straat

- land de quade Braak  2╜ l.
1. Gerrit Peters



2. Mattijs Rijnders
3. Jacob Linders
4. de straat

- land de Varrenacker 1 l.
1. Gerrit Peters

 2-4. Aart van de Beek
3. de straat

- land 2 l. 3 cops.
1. Jan van Helmont

 2-4. het Huis van Asten
3. Leendert Joosten

- groes een Hoyvelt  6 l.
1. Gerrit Peters
2. Wouter de Groot
3. Jan Slaats
4. Leendert Jansen

- groes 2 l.
 1-2. Gerrit Peters

3. Mattijs Rijnders
4. Jan Peters

Roerende goederen
- een bed met toebehoren,
- een klein bed voor de kinderen,
- een kist drie stoelen, een tafel, 
- een struifpan.
R 118 fol. 92vo 13-10-1738
- Willem Jan Slaats - g.g.m. Maria Willems van den Eynde, geass. met Mattijs
  Jan Slaats, zijn broeder en Mattijs van den Eynde, te Liessel, broeder van
  zijn overleden vrouw - ter eenre sijde - en
- Anneke Goort Canters - geass. met Goort Canters, haar vader - ter andere zij-
  de.
Zij gaan trouwen in gemeenschap van goederen.
- Kinderen uit dit a.s. huwelijk krijgen gelijke erfrechten als de v≤≤r-kinde-
  ren.
- Mochten uit dit a.s. huwelijk geen kinderen worden geboren of nagelaten en 
  de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden - dan zal de bruid - ƒ 100,-
  ontvangen en hetgene zij in het huwelijk ingebracht heeft.
- Mocht de bruid komen te overlijden, zonder kind of kinderen na te laten, dan
  zal de bruidegom - ƒ 50,- ontvangen boven hetgeen hij in het huwelijk heeft
  ingebracht.
R 94 fol. 164vo 15-10-1738

Peter Jan Aarts is schuldig aan Gerrit van Riet - ƒ 100,- α 4% terzake van een 
obligatie - d.d. 2-1-1736 - aan de kn en erven Willem Loomans - welke obligatie
ten deel was gevallen aan Piet en Antoni, kn. Willem Loomans en door Gerrit van
Riet is gelost.
R 94 fol 166 17-10-1738 ook: R 152 - 30-9-1738.
Gerrit van Riet, executeert, namens Lambert van den Boomen, collecteur der 
verpondingen, 1735 - '37, van de weduwe Jan van Riet - om daaraan te verhalen
- ƒ 3-12-14.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:



- groes het Vondervelt
1. de weg
2. Antoni van Riet

 3-4. de Aa
Verponding: ƒ 1-16-0/jr. Koopsom: ƒ 59,-.
R 94 fol. 167vo 17-10-1738
Pieter en Jan Willem Loomans verkopen aan Peter Antonis Voermans:
- groes de Haseldonk 7 cops.

1. Andries Peters
2. de koper e.a. 
3. Antoni Voermans
4. de Aa

Verkopers aangekomen van wijlen hun ouders.
Koopsom: ƒ 60,-.

R 94 fol 168 18-10-1738
Pietronella Verhindert - weduwe Frans Marten Doensen is schuldig aan Johannes
van der Linden, als momboir van de onm. kn van Jan Smits - ƒ 250,- α 4%.
Marge: 19-1-1761 - gelost aan Jan Janse Smits, Margarita Smits en Catarina 
                   Smits - g.m. Paulus Verberne - door wijlen Jan Doense, ten

         dele en nu door Peter Doense geheel.
R 14 fol. 474 20-10-1738
Peter Jan Wilberts en Joost Joosten, borgemeesters, 1732 - '33, aanleggers.
- contra
Wouter Antonis en Jan Janse Verreyt, borgemeesters, 1731 - '32, gedaagden.
- fol. 496 - Gedaagde wordt opgelegd te betalen - ƒ 650-13-4 of zoveel minder
             als zij met behoorlijke quitantie kunnen aantonen. 
R 14 fol. 475 20-10-1738 1/2
Johan Adolff Roeffs, ontfanger en herbergier, te Gelder, aanlegger.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.
- 3-11-1738 - gedaagde vertoond een quitantie - d.d. 31-10-1738 - waaruit 
              blijkt dat aanlegger ten volle voldaan is.
R 33 - 52 20-10-1738 2/2
Johan Adolff Roeffs, ontfanger en herbergier, te Gelder, aanlegger.
- contra
Willem Jan Loomans.
o.a.:
 6. Gedaagde heeft in de stad Gelder, t.h.v. aanlegger, van 11-7-1737 tot
    4-9-1737, van tijd tot tijd, verteringen gedaan in eten, wijn, bier, bran-
    dewijn en dit ook voor anderen afgesproken.
 8. Monterende, alles te samen, in "Cleeffs" - ƒ 65-18-8.
    Hiervan is betaald - ΘΘn pistool.
    Dus de resterende som bedraagt nog "in Hollands" - ƒ 37-5-12.
11. Boven het "eeten en bouljonnen" in gedaagdes ziekte, te Gelder, door of
    vanwege aanlegger aan gedaagde gezonden.
    Dit wil aanlegger echter wel stellen ter gedaagdes discretie.
19. Ondanks diverse aanmaningen is gedaagde tot nu toe gebleven in "mora ende



    gebreken".
Reden om de weg van het "recht" in te slaan.
Bijgevoegd: copie van nota - verteringen.
R 14 fol. 475 20-10-1738 1/2
Jacobus Wolters en Hieronimus Gerbade, collecteurs van 's landsverponding,
aanleggers.
- contra
Willem Roefs, gedaagde.
- fol. 498 - Hieronimus Gerbade is erfgenaam van Margareta Gerbade - weduwe 

   en boedelhoudster van Pieter de Cort, in leven drost te Asten.
R 33 - 52 03-11-1738 2/2
Jacob Wolters en Hieronimus Gerbade, erfgenaam van wijlen Margareta Gerbade -
weduwe Pieter de Cort, in leven drost te Asten, aanleggers.
- contra
Willem Roefs, gedaagde.
o.a.:
2. Jacob Wolters en Pieter de Cort hebben samen de verpondingen en andere 
   landslasten over 1733 - '34, gecollecteerd te Asten.
4. En daarvan, volgens de collecteboeken, van gedaagde nog te pretenderen -
   ƒ 16-17-14.
7. Ondanks diverse aanmaningen is hij tot nu toe in "mora en gebreke" geble-
   ven en nog blijvende.
Reden om hem "jegens de gerechte van 20 oct. te citeren".
R 14 fol. 476 20-10-1738
Jan Goort Loomans, zijnde aangesteld als momboir over het onm. kind van Peter 
Jan Loomans - en Anna Margrita Houtappels, in leven coopman, te Weert.
Het momboirschap zou duren tot de nalatenschap van Jan Peter Loomans, grootva-
der van het onm. kind, zou zijn verdeeld. Hetgeen inmiddels gedaan is.
Hij wil nu terug treden als momboir en in zijn plaats laten aanstellen - Wil-
len Jan Loomans, zijnde nader in den bloede - "bloetoom".
De kosten gemaakt tijdens het momboirschap neemt hij voor eigen rekening.   
R 14 fol. 478 20-10-1738 1/2
Gezien het request aan het Corpus van Asten - van Antony Heycoop, als collec-
teur van het borgemeestersboek namens Frans van Bussel en Hendrik Joosten,
St. Jan 1735 - '36, en waarbij hij door "de geldeloose tijden" door de ingeze-
tenen niet naar behoren is betaald geworden en nog aanmerkelijke bedragen te 
pretenderen heeft.
Tot nu toe zijn geen "executies" gedaan om tot voldoening te komen, dit ook 
om de betrokken inwoners niet te ru∩neren.
Ook voor de gemeente zou het grote kosten meebrengen, die dikwijls de baten 
zullen overschrijden.
Hij verzoekt over deze periode een generaal vonnis te verlenen.
Naschrift: "Fiat".
R 33 - 52 20-10-1738 2/2
Antony Heycoop heeft aangenomen de adminstratie van het borgemeestersboek
van Frans van Bussel en Hendrik Joosten, St. Jan 1735 - '36.
Hij heeft tot nu toe nog geen betaling kunnen verkrijgen.



R 22 fol. 51 20-10-1738
Jacob Wolters en Hironimus Gerbade, collecteurs van de Gemene Middelen en 
beden, 1732 -'33 -'34, hebben nog te vorderen van:
- Antoni Fransen ƒ  8-18-02
- Antoni Slaats              ƒ  9-19-08
- Hendrik Hoefnagels ƒ  6-15-00
- Joost Coopmans ƒ  3-15-08
- Martinus Jan Paulus ƒ  6-07-00
- Frans Doensen ƒ  5-03-08
- Goort Doensen ƒ 10-16-12
R 22 fol. 52 20-10-1738
Antoni Heycoop, aanlegger - contra - Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 7-10-0 wegens gemaakt accoord ter zake van "verschot" en
  salaris gedaan door aanlegger in de zaak van Floris P. von Cotshausen, als
  aanlegger - tegen gedaagde.
 
R 22 fol. 53 20-10-1738
G. van Zwanenberg, namens de erven Cornelis Manders, aanlegger - contra - Dirk 
van Hugten, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 5-10-0.
Dezelfde aanlegger - contra Frans Lambers, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 10-6-0.
R 22 fol. 55 20-10-1738
Pieter van Riet, oud kerkmeester, aanlegger - contra Hendrik Frans Hoefnagels,

gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig - ƒ 4,- wegens een jaarrente.
R 118 fol. 93vo 20-10-1738
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Teunis de Smit, als collecteur der coninx-
bede, d.d. 17-9-1736, legt beslag, tot verhaal van, op de vaste goederen van 
- Hendrik Canters ƒ 0-15-04
- weduwe Joost Koppens ƒ 2-12-08
- weduwe Mattijs de Groot ƒ 0-12-08
- weduwe Jan Fransen ƒ 0-16-04
- kinderen Jan Hoefnagels ƒ 0-18-08
- kinderen Hendrik Gerrits ƒ 0-18-04
- Wouter Hoefnagels ƒ 1-03-04
- Evert Horkmans ƒ 0-12-08
- Willem Loomans ƒ 1-15-00
- Jan Loomans ƒ 2-12-00
- Hendrik Jan Hoefnagels ƒ 1-11-04
- Antonet Kuypers ƒ 0-01-12
- kinderen Bernard Rijnders ƒ 0-12-08
- weduwe Jan Paulus ƒ 1-15-00
- weduwe Joost Doense ƒ 1-15-08
- Martinus Jan Paulus ƒ 0-03-02



R 118 fol. 95 30-10-1738
Staat en inventaris opgemaakt door Antony Marcelis Coolen - g.g.m. Elisabeth
Willem Aart Smits - t.b.v. Willem, hun zoon.
Antony Marcelis Coolen wil hertrouwen met Jenneke Slaats.

Onroerende goederen
- 1/3e deel in huis, hof, schuur en aanhorende woonplaats - in het Dorp.
  mitsgaders teul- en weilanden, zoals deze, onverdeeld, zijn achtergelaten 
  door Willem Aart Smits, zijn schoonvader.   

Roerende goederen
- twee bedden met toebehoren,
- een kist, een kast, twee stoelen enz.
- een eg, een riek en een schop.
R 118 fol. 95vo 30-10-1738
- Antony Marselis Coolen - g.g.m. Elisabeth Willem Aart Smits - geass. met 
  Marselis Peter Coolen, zijn vader - ter eenre zijde - en
- Jenneke Hendrick Slaats - geass. met Magrita - weduwe Henrick Slaats, haar
  moeder - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij gaan trouwen in gemeenschap van goederen.
- Kinderen uit dit a.s. huwelijk krijgen gelijke rechten en erfrechten als de 
  v≤≤r-zoon.
- Mochten uit dit a.s. huwelijk geen kinderen worden geboren of nagelaten en de
  bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, dan zal de bruid ontvangen 
  - ƒ 50,- en al hetgeen zij in dit huwelijk heeft ingebracht mogen behouden.
- Mocht de a.s. bruid komen te overlijden, zonder kind(eren) na te laten, dan 
  zal de bruidegom - ƒ 50,- ontvangen boven hetgeen hij in het huwelijk heeft 
ingebracht.
R 33 - 52 08-11-1738 1/2
Claessens en Johan Kerstens, advocaten, te Gelder, namens hen Michiel van 
Nieuwestadt, te Helmont, aanlegger.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.
Betreft: Onbetaalde kosten van rechtsbijstand.
R 14 fol. 484 24-11-1738 2/2
Mr. Claassens en Johan Kerstens, beiden te Gelder, aanleggers.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.
R 94 fol. 169 14-11-1738 ook: R 152 - 30-9-1738.
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Lambert van den Boomen, collec-
teur der verponding, 1735 - '37, enige goederen van de weduwe Jan van Riet.
Hij verkoopt aan Jan Verhoysen:
- land den Bergacker 2╜ l.

 1-2. Jan Paulus
3. de straat

Verponding: ƒ 1-04-0/jr. 
Beden     - ƒ 0-18-0/jr. Opbrengst: ƒ 34,-.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:  



- land in den Berg 1╜ l.
1. Jan Paulus
2. kn Aart Aartsen

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-12-14/jr.
Beden     - ƒ 0-06-10/jr. Opbrengst: ƒ 15,-
R 118 fol. 96vo 21-11-1738
Antoni Peters geeft in huur aan Aart Wilbers:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag met verscheidene percelen land en groes

aan Vorselen.
Alles zoals het door de verhuurder is gebruikt en bewerkt.
Ingang: huis etc. en de groeslanden - pasen 1739,
      - landerijen na de oogst, 1739.
Huurtermijn: 8 jaar - met vier jaar te scheiden, opzegtermijn drie maanden. 
De verhuurder zal huis en schuur onderhouden - en de huurder zal jaarlijks
boven zijn huur - twee vijm dakstro dekken.
Lasten: voor de huurder.
De groespacht is: ƒ 30,-/jr.
De "coornpagt" is: 30 vat rogge/jr.
R 22 fol. 61 24-11-1738
Jan Verreyt en Wouter Antonis, oud borgemeester, St. Jan 1731 - '32, hebben
nog te vorderen van:
- Tomas Pollen ƒ 6-10-12
- Willem Roefs ƒ 2-15-00
- Jan Peters van Rest     ƒ 4-19-12
R 94 fol. 171vo 08-12-1738
Huybert Frans Huyberts, Jan Stevens, Paulus Geverts, Peter Alberts, Willem van 
den Eynde en Ijsbout Hendriks, oud borgemeesters, hebben ontvangen van Hendrik 
Peter Bollen, namens den Armen van Asten:
- ƒ 250,- α 4% volgens obligatie - notaris de Cort - d.d. 26-7-1725 - Asten.
De borgemeesters zijn, ieder voor zich, verantwoordelijk voor de aflossing 
m.u.v. Willem van den Eynde en Ijsbout Hendriks welke zijn ontlast.
R 142 08-12-1738
Antonis Peters, aan Vorsselen, verkoopt zijn "gereede meubilaire goederen t.w.
huysraet, paarden, beesten en bouwgereetschap"
o.a.:
- een kalf ƒ 6-00-00
- acht schapen ƒ 7-10-00
- twee karren ƒ 8-00-00
- verder "klein spul"              

Opbrengst: ƒ 43,-.
R 14 fol. 485 10-12-1738
Hendrik Meus Roymans, aanlegger - contra - Aart Hendrik Tielen, gedaagde.



R 94 fol. 173 10-12-1738
Arnoldus Meulendijk verkoopt aan Floris P. von Cotshausen:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - in het Dorp 3 l.

1. kn Willem Goort Loomans
2. Jan Aarts

 3-4. de straat
- land de Loverbosch 2 l.

1. Flips Warenberg
 2-3. Jan Ceelen

4. de weg
- land de Warandacker 6 cops.

1. de warand van het Huis van Asten
2. Dries Peters
3. de weg
4. Jan Ceelen

- land de Snijerskamp 2 l.
1. de straat
2. Antoni van Riet
3. Jan Verberne
4. de verkoper

- land de Heesacker 1 l.
1. Francis Timmermans
2. Peter Jan Gijsberts

 3-4. de weg
- groes het Lindert 3 l.

1. Peter Voermans 
2. Flip Warenberg
3. Gevert Paulus
4. Antoni Haasen

- groes in 't Root 2╜ l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Peter Martens
3. Jan Aart Smits
4. Leyneke Aarts

- groes het roode Weyvelt 2╜ l.
1. de straat of weg 
2. erven Willem Aart de Smit
3. Peter Jan Gijsberts
4. de Snijerskamp

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-02-6/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 433,-.
R 118 fol. 98 10-12-1738
Florens Pieter von Cotshausen geeft in huur aan Arnoldus Meulendijk:
- een huis in het Dorp

1. erven Willem Loomans
2. Jan en Willem Aarts 
3. de straat
4. de weg

met de daarbij bijbehorende groes- en teullanden, zoals deze door de huurder 
bewerkt zijn.
Huurtermijn: 8 jaar, eventueel te scheiden na 4 jaar, opzegtermijn 3 maanden.
De pachter zal: 
- de landerijen goed onderhouden en bij zijn oude voren en palen houden en de 



  sloten naast de groes naar behoren schoonmaken.
- alle reparaties, zo binnen als buitenshuis, doen. zomede het dak op zijn 
  kosten repareren.
- het turfveld - of velden op zijn tijd te beturven, zodat de verhuurder geen
  schade komt te lijden.
Huurprijs: ƒ 25,-/jr. + de lasten.
R 22 fol. 64 15-12-1738
G. van Swanenberg, namens de erven Cornelis Manders, heeft te vorderen van:
- weduwe Willem Jan Linders - alias Versluysen ƒ 11-19-12
- Willem Jan Loomans ƒ 11-17-00
- Jan Meussen - wegens zijn schoonvader ƒ 11-07-00
- Cornelia Lakemans ƒ  5-18-08
   
R 22 fol 66 15-12-1738
Jan van Hooff, aanlegger - contra - Martinus Frans Lambers, gedaagde.
- Aanlegger heeft nog te vorderen - ƒ 5-5-0 wegens "mangeling" van een paard.
R 94 fol. 174 27-12-1738
Gerrit van Riet verkoopt aan Willem Frans Kels:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Joost Hoebergen
2. de weg

- land de voorste Bendert 1 l.
1. Hendrik van Ruth
2. Joost Jansen

- - land de Voorste acker 2 l.
1. Jacob Fransen
2. Hendrik van Ruth 

- land de Grootenacker 3 l.
1. Hendrik van Ruth

- land den agtersten Bendert 2 l.
1. Hendrik van Ruth
2. erven Jacob Fransen

- land den Dousdonck 1╜ l.
1. Lambert Tijssen
2. Jan Walravens

- land den Campenberg 1╜ l.
1. Hendrik van Ruth
2. Joost Jansen

- groes/land het Heyvelt 1╜ l.
1. weduwe Aart Kerkhoff
2. Hendrik van Ruth

- groes het Natveltje 1 l.
1. Hendrik van Ruth
2. Joost Jansen

- twee groesvelden 3 l.
1. Lambert Tijssen
2. Hendrik van Ruth

- groesveld den Kickereshoeck 2╜ l.
1. Paulus Driessen
2. Jacob Fransen

- hei/groes den Engelsbeemde 4 l.
1. Lambert Tijssen



2. Jacob Fransen
Belast met: ƒ 0-11-4/jr. aan het Huis van Asten.

Opbrengst: ƒ 200,-.
R 94 fol. 176 27-12-1738
Willem Frans Kels is, als vader en momboir van Francis, zijn zoon, schuldig aan
Gerrit van Riet - ƒ 200,- α 4%. 
R 118 fol. 99vo 31-12-1738
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Jan Smits c.s., als collecteurs der ver-
ponding, 1736, legt, om daaraan te verhalen, beslag op de vaste goederen van:
- het onm. kind van Jan Joosten ƒ 5-08-10
- Marcelis Peters ƒ 4-19-06
- Gerrit Jansen Bernarts ƒ 5-19-12
- Joost Joost Driessen ƒ 1-18-12
- weduwe Hendrik Peters ƒ 2-01-12



R 162 10-01-1739
Taxatie van de onroerende goederen van Dirk Driessen - overleden, 8-12-1738.

Waarde
- huis, hof en aangelag 8 l. ƒ 125,-

1. de straat
2. IJsbout Hendriks

- land het Heytvelt 2╜ l. ƒ  20,-
1. IJsbout Hendriks
2. weduwe Willem Jan Welten

- land bij Wouters 1╜ l. ƒ  15,-
1. de straat
2. Wouter de Groot

- groes de Horst 2 l. ƒ  10,-
1. Steven Antonis
2. Jelis van Hugten

- groes de Schilmeer 2╜ l. ƒ  24,-
1. Francis Loomans
2. Jan van Hugten

- groes den Brant 2╜ l. ƒ  15,-
1. Daniel Coolen
2. Peter Peters

- groes het Smalveltje 2 l. ƒ  10,-
1. Francis Loomans
2. Jan Peters van Bussel

- groes het Eeuselvelt met de hei 
en de sleedoorns 6 l. ƒ   6,-

1. Aart Verhees
2. Gerrit van Riet         

ƒ 225,-
"Jenneke Claassen - weduwe van Dirk Driessen, heeft bij 
huwelijksvoorwaarden de togt van de voors. goederen, ge-
durende haar leven lang, gekregen.
Jenneke is 82 jaar, zo zij verklaarde".
De "togt" is gerekend op ƒ    60,-  

ƒ 285,0
20e penning is ƒ 14-5-0.
R 94 fol. 177 14-01-1739
Maria van de Cruys - weduwe Gevart van Doorn, president te Vlierden, verkoopt
aan Jan Dirk Coolen:
- huis en hof - te Ommel 1 cops.

 1-3. de straat
3. Marten van de Loverbosch
4. Michiel van de Cruys

Koopsom: ƒ 130,-.
R 118 fol. 100 16-01-1739
Jan Daandels en Catarina Marcelis Daandels verhuren aan Jan Marcelis:
- huis, schuur, schop en aangelag met groes en land - in de Wolfsberg 
Zoals bij de huurder in bewoning en gebruik is, sinds Pasen 1738.
Huurtermijn: 8 jaar.
De verhuurders moeten huis en schuur in goede staat houden, waarvoor
de huurder 2 vijm dakstro/jr. geeft, boven de huurgelden.
De grondlasten komen voor de verhuurder.



De "groespagt off voorlijff" is - ƒ 12,-/jr.
De "coornpagt" 12 vat rogge/jr.
R 14 fol. 487 19-01-1739  1/2
- Goort Loomans, molenaar, te Someren - g.m. Maria Manders,
- Peter Loomans - g.m. Hendrina Manders,
- Goort Manders.
Kinderen en erven van Cornelis Manders, in leven molenaar, aanleggers - contra
- Gabriel van Swanenberg, schoolmeester, gedaagde.
R 33 - 52 19-01-1739 2/2
- Goort Loomans, molenaar, te Someren - g.m. Maria Manders,
- Peter Loomans - g.m. Hendrina Manders,
- Goort Manders.
Kinderen en erven van wijlen Cornelis Manders, molenaar te Asten, aanleggers.
contra
- Gabriel van Swanenberg, schoolmeester en koster, gedaagde.
o.a:
 7. Aanleggers hebben, op 25 jan. 1738, procuratie gegeven aan gedaagde, om na-
    mens hen, volgens de aantekeningen in de registers, boeken en manualen van 
    hun vader, t.l.v. verscheidene inwoners van Asten, wegens debet en leveran-
    tie van rogge, boekweit, gerst enz. die bedragen in te vorderen en te ont-
    vangen.
12. Gedaagde is hier geruime tijd mee bezig geweest.
    Het kwam aanleggers echter niet langer gelegen om gedaagde daarin "langer 
    te laten grasseren".
17. En is hij, op 17 dec. l.l. verzocht de boeken, charters en papieren binnen 
    acht dagen weer over te dragen aan aanleggers - dit onder korting van 
    veertien procent salaris en inningskosten.
26. Tot nu toe is gedaagde in gebreke gebleven om - rekening, bewijs en reli-
    qua - te doen.
R 22 fol. 68 19-01-1739
Arnoldus Meulendijk en Goort Hoefnagels, aanleggers - contra - Peter Coopmans,

gedaagde.
Vordering van - ƒ 2-18-4 wegens "hooftgelt en koningsbeede".        
R 118 fol. 101vo 23-01-1739
Willem de With, deurwaarder van de Raad van Brabant, met machtiging van Johan
Roscam, procureur van de Raad van Brabant, legt bij mandement van arrest, be-
slag op de goederen en effecten welke aan de uitlandige erfgenamen van de we-
duwe Willem Hendrik Dielis zijn competerende  - om daaraan de kosten van voors.
mandement te kunnen verhalen.
R 94 fol. 177vo 31-01-1739
Willem Jan Loomans is schuldig aan Isaac Langenhoven, koopman, te Sieriksee,
voor hem aanwezig, Francis Kuypers, procuratie - d.d. 12-1-1739 - notaris Jan
Smits, te Sieriksee - ƒ 2000,- wegens geleverde oesters en ander viswerk - te
lossen in vier termijnen van elk - ƒ 500,-. De laatste te lossen op 1-11-1742.
Bij ingebreke blijven wordt de rente 4%. 
R 118 fol. 102 02-02-1739
Schepenen van Asten schrijven aan Bregje van Ghesel, Vrouwe van Asten, - weduwe
Pieter Valkenier, schepen te Amsterdam, dat Pieter de Cort, oud drost van As-
ten, sinds 1-7-1737, is overleden en dat sindsdien het ambt van drossaard va-
cant is. 
Zij verzoeken om een nieuwe drossaard aan te stellen.
R 14 fol 491 02-03-1739 1/2



Jan Janse Crooymans, coopman in boter, te Aarle Rixtel, aanlegger.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.
R 33  52 02-03-1739 2/2
Jan Janse Crooymans, coopman in boter, te Aarle Rixtel.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.
Gedaagde heeft van aanlegger "een groote quantiteyt" boter gekocht.
Omtrent St. Jan 1738 is een afrekening gehouden en gedaagde is daarbij nog 
schuldig gebleven - ƒ 65,-
Ten tijde van de afrekening heeft gedaagde nog afgenomen 744 pond boter α
ƒ 0-2-4/pond, zijnde - ƒ 82-11-8  
Deze boter is afgehaald, juli 1738, door Jan Verijt, uit Asten, die daarvoor
afbetaald heeft - ƒ 60,-.
Blijft dus nog te betalen - ƒ 87-11-8.
Ondanks aanmaningen staan deze n≤g te betalen.
Aanlegger zoekt daarom de weg van het recht.
R 94 fol. 178 14-02-1739
Marten van Duersen verkoopt aan Jan Verhoysen:
- huis en hof - in het Dorp

1. Jan Verhoysen
2. Goort Buckums 
3. de straat
4. de voetpad

Koopsom: ƒ 100,-.
R 94 fol. 178vo 23-02-1739
Anna Joost Doensen - g.m. Francis Zaris, geass. met haar schoonzoon, Johan van 
Stipdonk, wegens impotentie van Francis Zaris, te Tongelre, verkoopt aan Peeter 
Willem Loomans:
- land de Heesacker 3 l.

 1-2. de erven Jan Timmermans
3. de straat

Koopsom: ƒ 60,-.
Zij verkoopt aan Michiel van de Cruys:
- land den Bergh - in het Dorp 1 l.

1. Antoni van Riet 
2. Engel Peter Baltis
3. het onm. kind van Willem Graats

Verponding: ƒ 0-4-0/jr. Koopsom: ƒ 40,-.



R 94 fol. 180 25-02-1739 ook: R 149 - 27-10-1739
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Jan Jan Smits c.s., als collec-
teurs der verponding, 1736, de goederen van Mattijs Bollen, op Voordeldonck -
om daaraan - ƒ 12-5-0 te verhalen.
Hij verkoopt aan Hermannus Alberts, predicant:
- huis, schuur, schop en aangelag 10 l.

1. Aart Tielen
2. Peter van den Agterbosch

Verponding: ƒ 5-00-00/jr.
- land den Agterbosch 4 l.

1. Aart Tielen
2. Peter van den Agterbosch

Verponding: ƒ 1-10-00/jr.
- land den Langenacker 1╜ l.

1. Aart Tielen
2. St. Jorisaltaar

Verponding: ƒ 0-12-08/jr.
- land het Wey- of Neyvelt 6 l.

1. Aart Tielen
2. de gemeente

Verponding: ƒ 1-10-00/jr.
- groes het Biesvalt 2 l.

1. Aart Tielen
2. Peter van den Agterbosch en

      Aart Sterken
Verponding: ƒ 1-00-00/jr.
- land het Garstvelt 1╜ l.

            1-3-4. de gemeente
Verponding: ƒ 0-12-00/jr.
- groes de Weere 1╜ l.
- groes- en heiveld Peter Lindersvelt 3 l.

1. Jacob Martens
2. IJsbout Martens

Verponding: ƒ 1-04-00/jr.
- groes het Heytvelt 4 l.
Verponding: ƒ 1-04-00/jr.
- de Pootbeemt 6 l.

1. IJsbout Martens
2. Giele de Lepelmaker
3. de gemeente
4. Peter van den Agterbosch

Verponding: ƒ 1-16-00/jr.
- Gerretjesveltje 1╜ l.

 1-3. Peter van den Agterbosch
4. Martinus Jan Paulus

Verponding: ƒ 0-11-00/jr.
Belast met: ƒ 250,- α 4%.

- ƒ 3-8-12/jr. aan den Armen van Helmont.  
- beden ƒ 4-0-6/jr.

Koopsom: ƒ 75,-.
R 94 fol. 182 26-02-1739
Antonie van Riet verkoopt aan Hendrik Halbersmit, chirurgijn:
- huisplaats - te Ommel 3 cops.



1. Johan Draak
2. Goort Canters
3. de straat

- groes/land 2 l.
1. de straat
2. Jan Lambers
3. Hendrik Hoefnagels
4. weduwe Wilbert Coolen

Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
Belast met: ƒ 3-15-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 15,-.
R 94 fol. 182vo 26-02-1739
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Antoni van Riet:
- groesbeemd tot Ostaden 1╜ l.

1. Peter Hoefnagels
2. Aart Tielen
3. erven Peter Baltus

Koopsom: ƒ 15,-.
R 14 fol. 491 02-03-1739 1/2
Gezien het request aan het Corpus, van Willem Jan Loomans - weduwnaar Engel
Wouter Hoefnagels, welke ter voorkoming van schade aangeraden wordt te verko-
pen:
- een huis, schuur en aanhorende landerijen - op Voordeldonk.
Hem aangekomen bij tpt. - d.d. 28-8-1733.
Hij heeft dit provisioneel verkocht aan Philips Lintermans.
Vanwege zijn onm. kind kan dit transport niet wettelijk gebeuren.
Hij vraagt toestemming.
Naschrift: Na overleg met Evert en Louis Hurkmans, zwagers van Engel Wouter 
           Hoefnagels, wordt toesetemming verleend.
R 33 - 52 02-03-1739 2/2
Willem Jan Loomans - g.g.m. Engel Wouter Hoefnagels is eigenaar van:
- huis, schuur en landerijen - op Voordeldonk.
Hem aangekomen bij tpt. 28-8-1733.
Hij heeft deze goederen bij "provisie" verkocht aan Philips Lintermans, doch
kan deze niet wettelijk verkopen vanwege zijn onm. kind.
De "provisionele" verkoopsom was - ƒ 100,-.
Hij verzoekt aan het College om de verkoop te "approberen".
R 118 fol. 102vo 03-03-1739
Jacobus Losecaat, drossard en secretaris van Asten, verklaart, onder eede, dat
hij de inhoud van het 9e artikel van het contract tussen hem en de Vrouwe van 
Asten - d.d. 7-2-1739 - notaris Johannes Beukelaar, Amsterdam, zal nakomen.
Enz. enz.
R 94 fol. 183vo 07-03-1739
Willem Jan Loomans verkoopt aan Philips Lintermans:
- huis en aangelag - op Voordeldonk 5 l.

1. Goort Teunis Freynsen
 2-4. de straat

3. de Loop  



- groes/land 2╜ l.
 1-2. weduwe Hendrik Vervoordeldonk
 3-4. de gemeente

Verkoper aangekomen bij tpt. 28-8-1733 (verleden 16-11-1733).
Koopsom: ƒ 100,-.

R 94 fol. 184vo 07-03-1739
Philips Lintermans verkoopt aan Jan Jan van Dijk:
- huis en hof - in de Wolfsberg 3 cops.

1. Thomas Pollen
            2-3-4. de straat

- land 1 l.
1. Dries Peters
2. kn Jan Vrients
3. Peter Antonis
4. de straat

Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 57-10-0

R 22 fol. 72 16-03-1739
Antoni Heycoop, collecteur, 1732 -'33 - '34, heeft nog te vorderen van:
- Marcelis Dirx ƒ 5-00-08
- Jan Dirk Coolen ƒ 3-15-12
- kn Dirk Aart Aartsen ƒ 3-01-12
- Hendrik Hoefnagels ƒ 4-15-12
R 22 fol. 73 16-03-1739
Hendrik Johannes van Neerven, te Deurne, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 7,- wegens een restant van een verkochte os aan gedaagde.
R 118 fol. 103 16-03-1739
- Antoni Willem Loomans - en
- Joost Willem Loomans.
Kinderen en erven van wijlen Willem Goort Loomans - en Heylke Peters.
Zij verdelen de onroerende goederen van wijlen hun ouders - scheiding en de-
ling - 2-12-1731.
1e lot: Antoni Loomans:
- de kamer en opkamer, de schuur en schop met de ondergrond en den halven hof,
  naast de zijde van de pastoor, blijvende de put in gezamelijk gebruik en ei-
  gendom - staande en liggende in het Dorp, ontrent de Poel.

1. de straat
2. Jan Aspers
3. Joost Willem Loomans
4. weduwe Frans Huyberts

- land Jan Tijssenacker 5 cops.
1. Jan Verberne
2. kn Aart Aarts
3. den Dijk
4. Peter en Jan Lomans

- de helft van den Driehoekacker geheel 4 l.



1. de helft naast de weduwe Jan Verberne
2. Joost Willem Loomans

 3-4. de straat
- de helft van een akker - den Eyndepoel geheel 4 l.

1. de helft naast weduwe Frans Huyberts
2. Jan Willem Loomans
3. Willem Loomans
4. de straat

- land de Pas 2 l.
1. Jan Jan Paulus
2. de pad
3. de straat
4. weduwe Frans Huyberts

- de helft van een akker - de Smalisberg geheel 3 cops.
1. de helft naast weduwe Peter Verberne
2. Jan Willem Loomans
3. Jan Verberne
4. de straat

- Maria Coolenackerke 3╜ l.
1. kn Jan Hoefnagels
2. Jan Willem Loomans
3. Goort Doense
4. Peter Jan Aarts

Belast met: 13 duiten/jr. aan het Huis van Asten.
- de helft van een groesveld - den Bleyk 3╜ l.

1. deze helft naast Goort en Willem Loomans 
2. Jan Willem Loomans
3. Goort en Willem Loomans
4. Jan Wouters

- groes de Haseldonk 2╜ l.
1. kn Jan Timmermans
2. Peter Driessen
3. de Aa
4. erven Antoni Loomans

- groes het Rootsevelt 3 l.
1. Martinus Jan Paulus
2. Michiel van de Cruys
3. den Dijk
4. de Aa

- groes Jan Hompesveltje 2 l.
1. Marten Marcelis

 2-4. Aart Hendrik Tielen
3. Dirk Lamberts

- groes het agterste velt aant Slootje 2 l.
1. Jan Janse van Dijk
2. Jan Verhoysen
3. de graft
4. Peter en Jan Loomans

Belast met: ƒ 1-12-8/jr. zijnde helft van - ƒ 3-5-0/jr. aan den Armen van As-
            ten.
Verponding: ƒ 8-10-10/jr.
Beden     - ƒ 2-02-09/jr.
2e lot: Joost Willem Loomans
- de keuken en kelder met de neeren en den hof, naast de zijde van Jan Frans
  Huyberts, met de grond - in het Dorp, aan de Poel.

1. weduwe Frans Huyberts - van den hof van



                      de verkrijger.
2. Jan Aspers

 3-4. de kamer en de schuur van Antoni Willem Loomans
Blijvende de put in gezamelijk gebruik en eigendom.
- land de Sneyderskamp 7 cops

1. Jan en Antoni Loomans
2. Peter Jan Aarts
3. Antoni Willem Loomans
4. weduwe Paulus Hoefnagels

- de helft van den Driehoekacker geheel 3╜ l.
1. Pieter Loomans
2. Antoni Willem Loomans

 3-4. de straat
- land het Lopensaat, naast Ostaden 1 l.

1. Jan Verberne
2. weduwe Tony Coolen

 3-4. de weg
- de helft van een akker - den Eyndepoel geheel 4 l.

1. weduwe Peter Verberne
2. Antoni Willem Loomans
3. Willem Jan Loomans
4. de weg

- de helft van een akker - de Smalisberg geheel 3 cops.
 1-3. Jan Verberne

2. Antoni Willem Loomans
4. de weg

- land den Heesacker 3 l.
 1-3. Claas Philipsen

2. Jan van Helmont
4. de groesweg

- de helft van het Leenackertje 5 cops.
1. Jan Verberne

 2-3. Peter Jan Hoefnagels
4. de weg

- groes het Leenveltje 1 l.
1. erven Peter Baltus
2. Antoni Willem Loomans
3. Peter Jan Hoefnagels
4. weduwe Antoni Coolen  

- groes het Vrouwkensveltje 2 l.
1. Lambert Lamberts
2. weduwe Jan Paulus
3. weduwe Claas Verhees
4. Joost Willem Loomans

- groes de voorste Haseldonk 3╜ l.
1. kn Jan Polders
2. Goort en Willem Loomans
3. de Aa
4. Dries Peters

- de helft van een groesveld - den Bleyk geheel 3╜ l.
1. Joost Hoebergen
2. Antoni Willem Loomans
3. Jan Wouters
4. Goort en Willem Loomans

Belast met: ƒ 1-12-8/jr.,zijnde de helft van ƒ 3-5-0/jr. aan den Armen van As-
            ten.
Verponding: ƒ 7-10-11/jr.



Beden     - ƒ 2-02-09/jr.
Alle goederen zijn vrij en allodiaal, behalve het Leenveltje en het Leenackerke
welke leenroerig zijn aan het Huis van Asten. 
Als een der verkrijgers zijn aandeel in het huis, hof, schuur, stal wil verko-
pen aan een ander en de andere verkrijger zijn deel nog bezit dan krijgt die de 
voorkeur en zal mogen volstaan met - ƒ 15,- minder dan eventuele andere kopers. 
R 94 fol 185 20-03-1739
Peter en Jenneke Martens verkopen aan Martinus Tijssen van Hooff:
- 2/3e deel in huis, hof en aangelag geheel 3 l.

1. Marten Marcelis
2. Marcelis Andriessen
3. de gemeente
4. de Camp aan het aangelag

- land de Camp 2 l.
1. Marcelis Andriessen
2. Marten Marcelis
3. het aangelag van het voors. huis
4. Antoni Fransen

- land den Bergacker 5╜ l.
1. Jan Tijssen van Dijk
2. Joost Jan Wilberts
3. Dries Verheyen
4. Marcelis Andriessen

- land de Beek 4 l.
1. Marcelis Andriessen
2. Willem van Vlokhoven
3. de Loop
4. Peter Fransen

- land de Lijneacker 2╜ l.
 1-2. Hendrik Hendriks

3. Willem Geven
4. de straat

- groes/land de Becker 3 l.
1. Hendrik Hendriks

 2-4. Marcelis Andriessen
3. den Dijk

- land het Lanckhout 1 l.
1. Hendrik Hendriks
2. Jan Tijssen van Dijk  
3. Marcelis Andriessen
4. Goort Canters

- groes het Busselsvelt 2╜ l.
1. de Loop
2. Teunis Dirx
3. Willem van Vlokhoven
4. Jelis Philipsen

- groes het Vondervelt 3 l.
1. Hendrik Hendriks
2. de straat

3. Jan Jansen 4. de Aa
De negen eerste percelen aan den Dijk blijven belast met 
2/3e deel van ƒ 3,-/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
- 2/3e deel van ƒ 1-02-08/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2/3e deel van ƒ 1-10-00/jr. aan den Armen van Deurne.

Koopsom: ƒ 1,-.   Lasten: ƒ 94-15-0.



R 118 fol. 107 26-03-1739
Peter Joosten van Heughten doet afstand van de erfenis van wijlen zijn ouders -
dit ten gunste van zijn zuster, Hendrina Joosten van Heughten - g.g.m. Wilbert
Peter Coolen en aan verdere rechthebbende.
R 94 fol. 187vo 20-04-1739
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Jan Jan van Dijk:
- land op de Loghten 2╜ l.

1. Jan Jansen van Dijk
2. Antoni Frans Voermans
3. de voetpad
4. erven Willem Art Smits

- groes het Stegensveltje 1 l. 3 cops.
1. Joost Joosten
2. kn Hendrik Frans Hoefnagels
3. erven Willem Art Smits
4. de Loop

Het groesveldje is belast met 1╜ duit/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 90,-.

R 107b fol. 150o 02-04-1739
- Elisabeth van Heeswijk - weduwe Hendrik van Mierlo, namens hun minderj. 
  zoon, Adam,
- Johannes van Mierlo - en
- Hendrina van Mierlo - allen te 's Bosch.
Zij verkopen:
- een obligatie van - ƒ 1000,- t.l.v. het Corpus van Asten en t.b.v. Matteus 
  van Hooff, coopman, te Eyndhoven - schepenen Asten - d.d. 21-12-1682.
Geregistreerd op het comptoir der Bede - Asten nr. 13.
Verkopers aangekomen bij testament van hun "moeye" Francoise van Mierlo, 
Bagijntje opt Bagijnhoff, te Leuven - testament d.d. 22-11-1727 en codicille
d.d. 20-1-1737 - beiden te Leuven gepasseert - en scheiding en deling tussen 
hen en Wilhelmus van der Cruyssen - g.m. Johanna van Mierlo - d.d. 21-6-1737 -
notaris van Bruggen, te 's Bosch.
Zij verkopen deze obligatie aan Theodora Stelmans - weduwe Michiel Kippinx, te
's Bosch.
Schepenen 's Bosch.
R 22 fol. 1 04-04-1739
Extract uit het register der Resolutiδn van de Staten Generaal der Verenigde 
Nederlanden - Lunae den 13 juli 1716.
Ontvangen een missive van de Raad van Braband, geschreven alhier in den Haag -
d.d. 7-7-1716 - ingevolge en tot voldoening van Ha. Ho. Mo. Resolutie - d.d. 
20-5-1716 enz. enz.
Het Corpus van Oirschot heeft bij request laten weten en verzocht dat gezien de 
vele processen die ontstaan en dikwijls van zeer geringe importantie zijn en 
die gevoerd worden "tot groot prejuditie ende dikwijls ruine van goede ingeze-
tenen".
Om die processen, die de som van twaalf gulden niet te boven gaan, te laten 
voeren door de litiganten zelf, zonder dat er "practicijns" aan te pas komen.  
En dat de uitspraak van de "bank" bindend is.
Enz. enz. 
Op 7-9-1716 wordt deze methode in geheel Peelland ingevoerd.



R 142 07-04-1739
Floris Pieter von Cotshausen verkoopt "een grote quantiteyt hoy" gelegen in
zijn schuur en stallen - aan den Ommelschen Bosch.

Opbrengst: ƒ 15,-.
R 94 fol. 188 08-04-1739
Antoni Heycoop, procureur, te Vlierden, verkoopt aan Laurens Meusse Roymans:
- huis, hof en aangelag - te Ostappen 3 l.

1. de verkoper 
2. weduwe Peter Driessen

- land de Kamp 12 l.
1. Jan Wilbers
2. de straat
3. Willem Roymans c.s. 

- land het Weylkampke 3 l.
 1-2. de verkoper

3. de Keyserstraat
- land de Heuff 2 l.

1. de Aa
2. de gemeente
3. Lambert Lamberts

- land het Nieuw Erff 2 l.
1. Lijske Teunis

 2-4. Lambert Verheyden
3. de hey

- land den Waterlaatenacker 6 l.
1. Lambert Lamberts
2. de Keyserstraat   
3. weduwe Peter Driessen

- groes het Wielkampke 16 l.
1. de Aa

 2-3. Jan Wilbers
- groes den Eerenbeemd 2 l.

          1-2-3-4. Lambert Lamberts
- groes het Agterste velt 1 l.

1. Willem Roymans
2. Lambert Lamberts
3. de Aa
4. de gemeente

Belast met: ƒ 1-12-0/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 118 fol. 107 11-04-1739
Lauwerens Willem Roymans - g.g.m. Maria Jansen van Helmont, waarbij vier kin-
deren m.n. Margrieta, Peter, Hendrik en Helena.
Hij wil hertrouwen met Perijn Hendrik Slaats en moet daarvoor - een staat en 
inventaris opmaken.
Hij verklaart dat hij met zijn overleden vrouw geen goederen in eigendom heeft
bezeten, alzo Jan van Helmont en zijn vrouw nog in leven zijn en hij gedurende
zijn vrouws leven en nog bij hen woont.
Hij wil e.e.a. onder eede bevestigen.



R 118 fol. 108 14-04-1739
Gerrit van Riet, vorster, acquiteert, namens Willem Jan Loomans, Michiel van 
Nieuwstad, procureur, te Helmont, van het bewaren van 16 spaanse pistolen welke
hem tegen recepisse, van 6-5-1738, ter hand zijn gesteld.
R 94 fol. 189vo 18-04-1739
Antoni Voermans, vierman, verkoopt aan Marten van Deursen:
- huiske en hof - in de Wolfsberg  1 cops.

 1-3. weduwe Paulus Hoefnagels
2. weduwe Hendrik Huyberts
4. de straat

Koopsom: ƒ 50,- α 4%.
Marge: 15-11-1742 gelost.
R 94 fol. 190vo 20-04-1739
- Jan Jansen van Dijk - g.m. Jenneke, dr. Jan van Bussel, anders Jan Doll - en
- Peter Joosten van Bussel - g.m. Anneke, dr. Jan Doll.
Zij verkopen aan Gabriel van Swanenberg en Dirk Jansen van Someren, kerkmees-
ters, alhier.
- een obligatie van - ƒ 150,- α 3% t.l.v. het Corpus van Asten - in 1695 t.b.v.
  Jan Doll.
Geregistreerd nr. 73.
Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders.
R 94 fol. 191 niet gepasseerde acte
Peter Joosten van Bussel - g.m. Anneke, dr. Jan van Bussel - alias Jan Dol -
verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- de helft van huis, hof en aangelag 1 l.
- de helft van een akker - den Berg 3 cops.
- de helft van een akker - int Lindert 3 cops.
- de helft van een akker - aan de Hool 2 l.
- de helft van een akker - aan de Wolfsberg 6 cops.
- de helft van een groesveld - in de Haseldonk 3 l.
R 118 fol. 108vo 21-04-1739
Beleydinge en oculaire inspectie gedaan en genomen door officier en schepenen 
van de huysinge toebehoorende aan Jan Verhoysen, gekogt van Marten van Deursen 
en bevonden als volgt:
- De weeffkamer:
  In deselve bevonden dat de playen, wanden, deuren en vensters met de glasen
  vernieuwt of gerepareert moeten worden.
- De keuken:
  Bevonden dat de muur tusschen de keuken en neere diende gerepareert te wor-
  den.   
  Alsmede de deuren, deurgebonden, glasen en vensters te vernieuwen of te repa-
  reren.
  De schoorsteen af te breeken en de schouw tot den balk die op de brantmuur
  leyt af te breeken, vermits bevonden is dat deselve in parykel is van te val-
  len.
  De worm tusschen de keuken en weeffkamer te voorsien met een steek weder-
  sijts.
- De neere:



  De steylen en worm te voorsien of te repareeren mitsgaders de playen en de 
koeystal met aarde op te hoogen.
  Alsmede de deuren en deurgebonden te vernieuwen of te repareeren.
- Het schuurke:
  Bevonden dat de steyl tusschen de koeystall en de schuur moet werden voorsien
  alsmede de worm.
Verder bevonden dat generaal nodig is dat het geheele dak van de huysinge, 
stallinge en schuur met de playen, steylen en luswormen diende vernieuwt of 
gerepareert te worden, mitsgaders te luyken en lijmen.
Aldus de voors. beleydinge en oculaire inspectie gedaan ter requisitie van 
voorn. Jan Verhoysen - door Jacobus Losecaat, drossard, Michiel van de Cruys
en Jan van Helmont, schepenen - Asten - 21 april 1739.  
 
R 162a 01-05-1739
Taxatie van de onroerende goederen van Peter Martens - overleden - 28-3-1739.
Jenneke Martens is zuster en erfgenaam van de overledene.

1/3e deel in Waarde
- huis, hof en aangelag 6 l.

1. Wilbert Verberne ƒ 45,-
2. Cotshausen
3. Jan van de Loverbosch
4. de straat

- land de Conijnsberg 2 l. ƒ  3,-
1. Wilbert Verberne
2. Jan Goort Loomans
3. Michiel van de Cruys
4. de weg

- groes de Blocker 8 l. ƒ 48,-
1. Aart Tielen
2. Wilbert Verberne
3. de Aa
4. de straat                   

       ƒ 96-00-00
Het geheel is belast met:
- ƒ 9-05-00/jr. aan het Gemene Land - in kap. ƒ 231-05-00
- ƒ 0-15-00/jr. aan den Armen van Asten       ƒ  18-15-00
- ƒ 0-19-00/jr. aan de Heer van Asten         ƒ    25-15-00  
        ƒ 275-15-00

1/3e deel hiervan is          ƒ   91-18-04  
       ƒ  4-01-12

20e penning is ƒ 0-4-2.
R 14 fol. 500 04-05-1739 1/2
Jacobus Souve, aanlegger - contra - Hendrik Frans Hoefnagels, gedaagde.
- Betreffende een manuale obligatie van - ƒ 150,-.
R 33 - 52 04-05-1739 2/2
Jacobus Sauve, aanlegger.
- contra
Hendrik Frans Hoeffnagels, gedaagde.
o.a.:
 6. Gedaagde heeft, op 25-3-1720, geleend van Aart Tielen - ƒ 150,- α 4%.
    Borg: Jan Doensen.
 8. De - ƒ 150,- waren afkomstig van Anneke Sauve.
13. Deze heeft, op 30-10-1738, deze obligatie verkocht aan haar broeder, de 
    aanlegger in deze.
    dit met inbegrip van de verlopen intrest.
16. De totale schuld bedraagt nu - ƒ 180,-.    



R 23 fol 4 04-05-1739
- Pieter Loomans - mede voor
- Goort Loomans - en
- Goort Manders - erfgenamen van wijlen Cornelis Manders, molenaar, aanlegger.
contra 
- Laurens Bruystens, gedaagde.
Betaling van - ƒ 11-17-0 wegens geleverd "coorn en boekweyt".
- idem - aanlegger
contra
- Jan Meussen, gedaagde.
Betaling van - ƒ 11-17-0 wegens geleverd "coorn".
R 94 fol. 192vo 05-05-1739
Gerrit van Riet, executeert, namens Jan Jan Smits, collecteur der verponding,
1736, t.l.v. Hendrik van Helmont:
- groes in 't Rood  2╜ l.

1. weduwe Peter Verberne
2. F.P. van Cotshausen e.a. 

Koper: Pieter Loomans Koopsom: ƒ 60,-.
Gereserveerd: een obligatie van - ƒ 60,- α 3% van de kinderen Willem Loomans -

    Asten - d.d. 28-2-1710.
R 94 fol. 193vo 05-05-1739
Pieter Loomans verkoopt aan Hermanus Alberts, predikant:
- groes int Root 2╜ l.

1. weduwe Peter Verberne
2. F.P.v. Cotshausen e.a. 

Koopsom: ƒ 100,-.
R 118 fol. 109vo 09-05-1739
Gerrit van Riet, vorster, namens Lambert van den Boomen, collecteur der ver-
ponding, 1736, heeft op, 14-10-1736, bij executie, verkocht de vaste goederen 
van de weduwe Jan van Riet, om daaraan te verhalen - ƒ 3-12-14, in twee posten,
wegens verschuldigde verponding over 1735 en de kosten vandien.
Opbrengst - ƒ 108,- welke geconsigneerd worden t.b.v. de crediteuren.
E.e.a. volgens de Edelmogende Reglementen - d.d. 10-07-1727 - en

         10-10-1729.
R 118 fol. 110 09-05-1739   
 
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Jan Smits c.s., collecteurs der verpon-
ding, 1736, heeft, op 26-1-1739, bij executie, verkocht de vaste goederen van 
Mattijs Bollen, om daaraan te verhalen - ƒ 12-15-0 wegens verschuldigde ver-
ponding over 1736.
De opbrengst - ƒ 75,- is geconsigneerd t.b.v. de crediteuren.



R 118 fol. 111 09-05-1739
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Peters van Bussel c.s., collecteurs der
verponding, 1737, legt beslag op de vasten goederen van:

tot verhaal van
- Jan van de Cruys ƒ  9-14-00
- weduwe Lijske Willems ƒ 18-04-08
- erven weduwe Hendrik Canters

nu Hendrik Willems ƒ 12-11-10
R 118 fol. 111vo 11-05-1739
Angenees - weduwe Jaccob van de Cruys geeft in huur aan Antoni Wilbert Coolen:
- huis, schuur, schop en aangelag met verscheidene percelen land en groes -

te Ommel.
Alles zoals de huurder het nu reeds in geruik heeft.
Huurtermijn: 10 jaar, doch met behoorlijke opzegtermijn, te scheiden na 5 jaar.
Onderhoud van het huis voor rekening verhuurster.
De huurder zal jaarlijks boven de huurgelden - 3 vijm dakstro leveren.
De lands- en dorpslasten voor de huurder.
De "groespagt of voorlijff" - ƒ 24,-/jr.
De "coornpagt" 24 vat rogge/jr.
R 118 fol. 113 19-05-1739
- Michiel van de Cruys, president schepen, mede voor:
- Angenees - weduwe Jacob van de Cruys, zijn moeder,
- Jelis van den Berge,
- Jan Joris van Hooff,
- Jan Goort Loomans,
- Andries Verreyt - g.m. Pieternella, dr. Goort Doensen - wegens ziekte van 
  Goort Doensen geass. met Michiel van de Cruys voors.
- Jan Frans Doensen - mede voor:
- Pieternella - weduwe Frans Doensen, zijn moeder,
- Mr. Hendrik Halbersmit,
- Hendrik Paulus,
- Hendrik Aart Tielen - mede wegens onpasselijkheid voor:
- Aart Hendrik Tielen, zijn vader.
Zij geven opdracht aan Constantyn van Zutphen, procureur, te Eyndhoven, om
namens hen, als gedaagden, de procedure waar te nemen tegen Catarina van Cour-
sel, te Eyndhoven.
R 118 fol. 114 20-05-1739
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Peters van Bussel c.s., collecteurs der 
verponding, 1737, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Martinus van de Loverbosch ƒ 37-08-08
- Peter Voermans ƒ  3-07-04
R 94 fol. 194 23-05-1739
Jan Goort Loomans verkoopt aan den Armen van Asten:
- een obligatie van - ƒ 190,- in een meerder kapitaal van - ƒ 650,- α 3% 
  t.l.v. het Corpus van Asten en t.b.v. Goort Peter Loomans,
De verkoper aangekomen bij koop van Antoni Loomans en bij versterf van zijn
vader - registratienr. 14.   



R 14 fol. 501 01-06-1739
Jan Verberne - g.g.m. Maria Verhoysen, waarmee hij in eigendom heeft bezeten:
- een beemd - gelegen te Someren 2 l. 3 cops.
Hij is, door het overlijden van zijn vrouw, voor de helft eigenaar geworden 
van deze beemd - en van de andere helft "togtenaar" en hun vijf onmondige kin-
deren eigenaar.
De beemd is verhuurd voor - ƒ 5,-/jr.
De huuropbrengst zal, i.v.m. de slechte tijden, minder worden.
Hem is aangeraden geworden de beemd te verkopen aan Jan van Eyck, te Someren, 
voor - ƒ 135,- en met de opbrengst zijn schulden af te lossen.
Hij verzoekt toestemming van het College.
Naschrift: N.o.m. Antoni Voermans en Nicolaas Verhoysen wordt toestemming ge-
           geven.
R 14 tgfol. 504 01-06-1739 1/2
Gezien het request aan het College - van Willem Jan Loomans waarin hij te ken-
nen geeft dat hij van intentie is met zijn minderjarige dochter, Johanna Maria, 
een staat en inventaris van de boedel op te maken - zoals hij die heeft bezeten
met wijlen zijn vrouw, Engel Hoefnagels.
De dochter moet hiervoor van een voogd voorzien zijn en hij draagt voor: Evert
Hurkmans, te Deurne - zijnde van de naaste bloede van, zijn suppliants, over-
leden vrouw.
Omdat de overige "bloetvrienden" allemaal buiten het "territoir van dese staat
sijn woonende" verzoekt hij of naast Evert Hurkmans, ΘΘn der leden van het
College, zijn dochter kan bijstaan.
Naschrift: De drossard neemt deze taak op zich.
R 14 fol. 506 15-06-1739 2/2
Louis Hurckmans, te Deurne, wordt beδdigd als momboir over Johanna Maria Loo-
mans, onm. dochter van Willem Jan Loomans - en Engel Hoefnagels.
R 118 fol. 114vo 03-06-1739
- Antony Voermans, vierman,
- Joost Verberne, gemeynte of peelmeester,
- Jan Jansen van Dijck, borgemeester,
- Jan Goort Loomans,
- Willem Jan Loomans,
- Willem Frans Kels - en
- Jan Willem Haasen, oud borgemeesters, zij verklaren dat Gabriel Swanenbergh,
kerkmeester, schoolmeester, koster en voorlezer, alhier, zich altijd eerlijk 
en ordentelijk heeft gedragen.
R 94 fol. 194vo 13-06-1739
- Hendrik Smulders - g.m. Johanna Raymakers, te Geldrop - en
- Johanna Raymakers, te Nunem, in het Graafschap Thorn.
Kinderen en erven van Godefridus Raymakers verkopen aan Antoni Voermans:
- de helft van een huis, bestaande uit twee kamers, van de keukenschouw dwars 
doorgaande tot aan den hof, zoals het tegenwoordig is staande, 

1. deze helft naast kn van der Linden
2. de koper
3. de straat
4. de weg



- de helft van een akker - op de Logten geheel 5 l.
1. erven Philip Timmermans

 2-3. Laurens Bruystens
4. de beemt

- land 2 l.
1. Goort Buckems    

 2-3. kn Willem Aarts
4. de beemt

Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders en hun oom.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 118 fol. 115 18-06-1739
Staat en inventaris van Willem Jan Aarts - g.g.m. Maria Jelis - t.b.v. Jenne-
mie, Jan, Francis, Dielis, Pieter en Pieternella, kinderen uit dit huwelijk.
Hij wil hertrouwen met Willemyn Loomans.

Onroerende goederen
- een huiske met den hof - in het Dorp

1. Gerrit van Riet en de kn Jan Smits
  

     Roerende goederen
- een "veere" bed,
- "een koopere en houte waagschaal met eenig gewigt"
- zes stoelen, "sober"
- een baktrog.
R 14 fol. 507 22-06-1739 1/4
Pieter Loomans, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, gedaagde.
R 33 - 52 22-06-1739 2/4
Peeter Loomans, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
Betreft: Terugvordering van geleende gelden.
R 14 fol. 507 22-06-1739 3/4
Joost Verberne, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, gedaagde.
R 33 - 52 22-06-1739 4/4
Joost Verberne, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, gedaagde.
Betreft: Terugvordering van geleende gelden.
R 23 fol. 5 22-06-1739
Laurens Bruystens, aanlegger - contra Gabriel Swanenberg, gedaagde.
- Aanlegger zegt "dat hem comt van de ged. - ƒ 6-12-0, volgens quitantie,
  die hij aan den gedaagden betaalt heeft tot voldoening van koorn door wijlen
  Cornelis Manders aan den aanlegger gelevert welke somme door Pieter Loomans 
  wederom van aanlegger wert gepretenteert als ΘΘn der erfgenamen van voorn.
  Cornelis Manders".
Naschrift: Gedaagde zegt - ten dien aanzien niets schuldig te zijn.
- fol. 10 - Als aanlegger geen bewijzen overlegt wil gedaagde ontslagen worden 
van rechtsvervolging.
R 33 - 52 22-06-1739

Aan het College,
Joost Jan Hoefnagels is, in 1737, door, nu wijlen Pieter de Cort, in leven 
drossard, in rechten betrokken geweest ter zake van "het quetsen of schieten"
van Jan Peter Smits.    
Er is in zoverre "proces" gevoerd dat de "zaak" is gerenvoyeerd op de "rolle"
en hij voorlopig ontslagen is geweest.
Doordat zijn advocaat inmiddels is overleden, waardoor hij niet tijdig in het
bezit kwam van de stukken en hij dus onkundig bleef van de "loop" der proce-



dure.
Ook in aanmerking genomen dat Jan Peter Smits van zijn "gepretendeerde quet-
sure" nooit enig letsel heeft gehad en altijd zijn werk, als kleermaker, bui-
tenshuis heeft gedaan.     
De tegenwoordige drossard heeft de zaak weer op de "rolle" gebracht en voortge-
zet - zie vonnis interlocutoir - d.d. 20-5-1737. 
Suppliant is hier geboren, uit eerlijke ouders, opgevoed en nog wonende, zie
attestaties van drie getuigen, hebbende een vrouw en drie kinderen en van geen
vermogen zijnde om tegen de drossard te gaan procederen.
Ook in aanmerking genomen de dood van zijn advocaat, waardoor de stukken in het 
ongereede zijn geraakt en het overlijden van andere getuigen.
Omdat ook een proces niet zo lang opgehouden dient te worden, verzoekt suppl.
deze zaak "civiel" te verklaren.
Marge: 6-7-1739 - Gezien het bericht van de drost zal aan onpartijdige rechts-
                  geleerden advies worden gevraagd en zal daarna "beschikt"

        worden.
R 33 - 52 22-06-1739
Willem Jan Loomans heeft in huur gegeven aan Marcelis Dirx:
- huis, teul- hooi en weilanden  - aan Vordeldonck 13 l.
Huursom: ƒ 6,-/jr. 
Sinds de uitgifte, d.d. 1732, heeft hij, ondanks vele aanmaningen, niet zijn
huur kunnen bekomen, zijnde - ƒ 42,-.
Ook vanwege de vele "reδle lasten" verzoekt hij om beslag te mogen leggen op
de "schaar te velde".       
R 148 22-06-1739

Aan het College,
Willem Jan Loomans geeft te kennen dat Antony de Kuyper van hem in huur heeft 
gehad:
- huis en landerijen - gelegen ontrent de Kerk 16 l.
Op 16-2-1739 is finaal gescheiden. Waarbij Antony de Kuyper is schuldig geble-
ven  - ƒ 30,- die in de "minne" niet te bekomen zijn geweest. 
Suppliant zou niet gaarne zien dat "de schare" door Antony binnengehaald werd -
voor hij voldaan en betaald is.
Hij verzoekt deze in "arrest" te mogen nemen.
Marge: Aan Antoni de Kuyper wordt verzocht binnen 14 dagen te reageren of te 
       accorderen.



R 118 fol. 116vo 22-06-1739
Schepenen van Asten verklaren dat:
- de weduwe Antoni Marcelis Teunis,
- Lambert Lamberts Verheyden,
- Jan Dirks van Hugten,
- Tomas Philipsen - en
- Jenneke Martens 
ider een wooning zijn bezittende met eenig teul- en weylanden, dog dat deselve
goederen seer gering en van weynig waardig sijn, soodanig dat de voors. per-
soonen uyt haare slegte en geringe goederen de daaruytgaande renten met de 
's lands- en dorpslasten niet konnen opbrengen off betaalen.
Wij hebben de renten welke zij aan de Kerk en Armen van Asten zijn geldende, 
verscheidene jaren geremitteerd alsmede enige andere lasten goedgedaan. Deze
mensen kunnen daardoor blijven wonen en worden deze goederen niet geδxecuteerd, 
waardoor wij de renten aan Kerk en Armen zouden komen te verliezen omdat deze 
goederen met de renten "geen geld zouden gelden". 
   
R 118 fol. 117 22-06-1738
Condities en voorwaarden waarop Gabriel van Zwanenberg, kerkmeester, te Asten,
aan Jan Prinsen, leydekker, te Weert, gunt het repareren van het leidak van 
de Kerk, alhier.
o.a.:
- Het jaarlijks onderhouden van het leidak met de pilaren of stijpers met het 
torentje en de goten.  
- De materialen worden door de aannemer geleverd.
- Na ontbieding zal de aannemer binnen acht dagen moeten komen om te repareren,
  ƒ 2,- boete bij niet nakomen hiervan.
- Tweemaal per jaar komen visiteren - gelijke boete.
- Contractduur: 10 jaar - met opzegtermijn om de 5 jaar.
- Aanneemsom: ƒ 11,-/jr.
R 118 fol. 117vo 29-06-1739
Inventaris van Willem Jan Loomans - g.g.m. Engel Hoefnagels van de goederen die 
hij heeft bezeten met zijn vrouw en van de goederen welke hij aangekocht heeft
na het overlijden van zijn vrouw.
Hij wil een scheiding en deling maken met zijn dochter, Johanna Maria Loomans.

Onroerende goederen
- huis, stal, hof en aangelag ╜ l.

 1-3. de straat
2. kn Jan Smits  
4. Jan van Hooff

- een klein huiske naast het voors. huis - met een stal daaraan
staande aan het Martvelt

1. kinderen Jan Smits
- een huis - de Valk 3 cops.

1. de straat
2. Andries Verrijt
3. Antoni Muyen
4. Arnoldus van den Eynden

- land de Logten 3 l.
1. Peter Coopmans
2. den Hoypat
3. Goort Buckums
4. de pad

- land den Eyndenpoel 2 l.
1. weduwe Frans Huyberts
2. Joost Loomans
3. Antoni Voermans
4. de pad

- land de Logten 2 l.
 1-4. de pad



2. den Hoypat
3. Goort Buckums

- land de Heesacker 2╜ l.
1. Dries Verreyt
2. Jan Aspers

 3-4. de weg
- land den Moolenacker 2 l.

1. Peter Coopmans
2. Peter Hendriks

 3-4. de weg
- den Romersacker 1╜ l.

1. Gerrit van Riet
2. Jan Rijders

 3-4. de weg
- een hofstad - gelegen aan de Kosterye, gekomen van Gerrit van Riet
    ╜ l.
  1. de weg
- land den Bruystenacker 2╜ l.

1. Jan Walraven
2. Martinus Jan Paulus
3. de weg
4. de hey

- groes de voorste velden - int Root 2 l.
1. Peter Coopmans
2. Peter Loomans e.a. 
3. Peter Jan Aarts
4. de straat

- groes int Root 3 l.
1. Dries Verreyt
2. het Dijkske
3. Goort en Willem Loomans
4. Willem Jan Loomans

- hooiveld int Root 2 l.
1. Jan Paulus
2. Martinus Jan Paulus
3. de Aa
4. de weg

- groes tot Ostaden 4 l.
1. erven Cornelis Manders
2. Jan Paulus
3. Jelis Freynsen
4. Antoni Kuypers

- de Pastorybeemt - tot Ostaden 2 l.
1. Jan Fransen van de Loverbosch
2. erven Marten Marcelis
3. Jan Aspers
4. Francis Zaris

- groes het Bosveltje 2 l.
1. Marten Marcelis e.a. 

 2-3. Antoni Kuypers



4. de weg
- de helft van een groesveld - het Swartbroek geheel 5 l.

1. Goort Canters
2. Dirk Flipsen
3. de Loop
4. Lambert Kemps

- groes in de Bogten - te Ommel 1 l.
1. Jan Draak
2. Willem Roefs
3. Hendrik Hoefnagels

Onroerende goederen die tijdens de
weduwlijken staat zijn aangekocht.

- land de Meulenacker 1╜ l.
1. weduwe Frans Huyberts
2. weduwe Peter Biemans

 3-4. de straat
- den Vosselscheacker 2 l.

1. Teunis Peters
2. Frens Jan Evers

- land agter de Pastory 2 l.
1. kn Jan Hoefnagels
2. Lambert Lamberts
3. de weg
4. Maria Verberne

- land aan het Kerkehuys 5 cops.
1. Jan Janse van Dijk
2. Michiel van de Cruys
3. de straat
4. Antony Loomans

- land aan de voorste Pas ╜ l.
1. Antony Loomans
2. Heylke Peter Baltus
3. Jan Paulus
4. Willem Jan Loomans

- land het Venneke - aan den Heesacker 1 l.
1. Joost Loomans
2. weduwe Paulus Hoefnagels

- het Fransmansvelt - int Root 3 l.
1. Goort en Willem Loomans
2. Francis Timmermans
3. Mattijs Dirx
4. kn Aart de Smit

- groes langs den Dijk - int Root 2 l.
 1-4. Dries Verrijt

2. het Dijkje
3. Willem Loomans

- de helft van een stuk groes - het Bosveltje - in Root geheel 3 l.
1. Jan Aart Smits
2. weduwe Jan Verreyt

 3-4. Lijneke Aarts
- groes de Pas 1 l.

1. weduwe Frans Verreyt
2. Antoni Voermans
3. de weg
4. erven Willem van den Eerenbeemt 

- 1/10e deel van een clamptiende - de Braselse en Witveltse tiende -
  bij tpt. Eyndhoven - d.d. 18-2-1721.
- 1/20e van voors. clamptiende hem aangekomen bij koop tijdens zijn huwelijk.

Karren, paarden en ander voermanstuig
en ander bouwgereedschap

o.a.
- een paard, 



- een vierspannige kar, twee enkele karren, een slagkar,
- vier melkbeesten, drie kalveren.

Meubelen en huisraad
o.a.
- de grote kast, drie diverse tafels, drie kapstokken,
- zes diverse koperen ketels, 
- drie lampen,
- negen tinnen borden, een rijke uitzet
- een zilveren kom, 
- zes tafellakens,
- vier bedden met toebehoren. 

Gelden die nog in te vorderen zijn.
- van Martinus de Cock, te Weert, wegens geleverde wijnen ƒ 170-00-00
- van Heesels, te Weert ƒ  37-10-00
- van Francis de Cock, te Neerweert ƒ  25-00-00
- van Cornelis Becx, te Helmont, wegens geleverde wijnen ƒ  60-00-00
- van Martinus Jan Paulus ƒ  17-13-02
- van Goort Kuypers en Joost Jan Wilberts wegens geleende
  gelden α 4% ƒ 100-00-00
- van Jelis Laurensen wegens een restant obligatie ƒ  50-00-00
- meer andere posten die nog open staan en wegens het 
  verpondings- en bedenboek, 1723, en welke tot voordeel
  van de boedel ingevorderd kunnen worden. memorie  
R 118 fol. 123 29-06-1739
- Willem Jan Loomans - g.g.m. Engels Hoefnagels,
- Jacobus Losecaat, drost, alhier en Evert Hurkmans, te Deurne, als aangestel-
  de momboiren over Johanna Maria Loomans, minderj. dochter.
Zij maken een scheiding en deling.
1e lot: Johanna Maria
- huis, stal, hof en aangelag ╜ l.

1. de straat
2. kn Jan Smits 
3. de straat
4. Jan van Hoof

- een klein huiske naast het voors. huis met een stal daaraan -
aan het Martvelt

1. kinderen Jan Smits
- land de Logten 3 l.

1. Peter Coopmans
2. den Hoypat
3. Goort Buckums
4. de pad

- land den Eyndenpoel 2 l.
1. weduwe Frans Huybers
2. Joost Loomans
3. Antoni Voermans
4. de pad

- land de Logten 2 l.
 1-4. de pad

2. Goort Buckums 
3. Jan Verhoysen

- land den Heesacker 2╜ l.
1. Dries Verreyt
2. Jan Aspers

 3-4. de weg
- een hofstad - aan de Kostery - gekomen van Gerrit van Riet

╜ l.
1. de weg



- groes de voorste velden - int Rood 2 l.
1. Peter Coopmans
2. Peter Loomans e.a. 
3. Peter Jan Aarts
4. de straat

- groes int Rood 3 l.
1. Dries Verreyt
2. het Dijkske
3. Goort en Willem Loomans
4. Willem Jan Loomans

- hooiveld int Rood 2 l.
1. Jan Paulus
2. Martinus Jan Paulus
3. de Aa
4. de weg

- groes tot Ostaden 4 l.
1. erven Cornelis Manders
2. Jan Paulus
3. Jelis Vreynsen
4. Antoni Kuypers

- den Vosselschacker 2 l.
1. Teunis Peters 
2. Frens Jan Evers

- land agter de Pastory 2 l.
1. kn Jan Hoefnagels
2. Lambert Lamberts
3. de weg
4. Marie Verberne

land het Venneke - aan den Heesacker 1 l.
1. Joost Loomans
2. weduwe Paulus Hoefnagels 

- het Fransmansveltje - int Root 3 l.
1. Goort Willem Loomans
2. Francis Timmermans
3. Mattijs Dirx 
4. kn Aart de Smit

- groes langs den Dijk - int Root 2 l.
1. Dries Verreyt
2. het Dijkske
3. Willem Loomans
4. Dries Verreyt

- de helft van het 1/10e en 1/20e deel van de Braselsche en Witveltsche tiende.
Van de gelden

- van Goort Jan Kuypers en Joost Jan Wilbers - α 4% ƒ 100,-
- van Jelis Laurensen - rest obligatie ƒ  50,-
- van Cornelis Becx, te Helmont - wegens geleverde wijnen ƒ  60,-

Huisraad en andere roerende goederen
- de grote kast, zes stoelen
- een bank en een kapstok
  enz. enz. (geen landbouwgereedschap)
- De gelden (volgens inventaris) nog in te vorderen van Martinus de Cock en 
  Francis de Cock, alsmede van personen te Keulen, Dusseldorp e.a. plaatsen
  worden door Willem Jan Loomans ingevorderd en komen voor de helft aan de 
  ontvanger van dit lot. Evenals de helft van de gelden nog komend uit de ver-
  pondingen - en beden over 1723.
- De jaarlijkse lasten komen voor rekening van de ontvanger van dit lot.
2e lot: Willem Jan Loomans
- een huis met een klein huiske bij- en aan elkander gelegen "de Valk" - 

aan de Kerk
1. de straat
2. Andries Verreyt



3. Antoni Muyen
4. Arnoldus van den Eynden

- land de Logten ╜ l.
1. Antoni Fransen
2. Laurens Bruystens
3. de weg
4. de pad

- den Moolenacker 2 l.
1. Peter Coopmans
2. Peter Hendriks

 3-4. de weg
- den Romersacker 1╜ l.

1. Gerrit van Riet
2. Jan Rijnders

 3-4. de weg
- den Bruystenacker 2╜ l.

1. Jan Walraven
2. Martinus Jan Paulus
3. de weg
4. de hey

- de Pastorybeemt - tot Ostaden 2 l.
1. Jan Fransen van de Loverbosch
2. Marten Marcelis
3. Jan Aspers
4. Francis Zaris

- groes het Bosveltje - tot Ostaden 2 l.
1. Marten Marcelis e.a. 

 2-3. Antony Kuypers
4. de weg

- de helft van een groeseld - het Swartbroek geheel 5 l.
1. Goort Canters
2. Dirk Flipsen
3. de Loop
4. Lambert Kemps

- groes in de Bogten - te Ommel 1 l.
1. Jan Draak
2. Willem Roefs
3. Hendrik Hoefnagels

- land den Meulenacker 1╜ l.
1. weduwe Frans Huybers
2. weduwe Peter Biemans

 3-4. de straat
- land aan het Kerkehuys 5 cops.

1. Jan Jansen van Dijk
2. Michiel van de Cruys
3. de straat 
4. Antoni Loomans

- land aan de voorste Pas ╜ l.
1. Antoni Loomans
2. Heylke Peter Baltus
3. Jan Paulus
4. Willem Jan Loomans

- de helft van een groesveld - het Bosvelt - int Rood 3 l.
1. Jan Aart Smits
2. Francis Verreyt

 3-4. Lijneke Aarts 
- groes de Pas 1 l.

1. Antoni Voermans
2. de weg
4. erven Willem van den Eerenbeemt

- 1/10e en 1/20e deel van de helft van de Braselsche en Witveltsche tienden.
De ontvanger van dit 2e lot zal blijven vergelden:
- aan de Kerk van Asten - ƒ 0-3-12/jr. uit een meerdere rente van ƒ 0-7-8/jr.
- de verponding: ƒ 9-3-6/jr.



- behalve de verponding, tiend- en coninxbede.
Huisraad en verdere roerende goederen

- meubelen, als bedden, stoelen, tafels enz.
- de landbouwwerktuigen enz. enz.

Gelden
- De gelden die nog in te vorderen zijn te Weert, Helmont, Keulen, Dusseldorp
  alsmede die uit de verpondingen, 1723, zullen ╜ - ╜ gedeeld worden met het 
  1e lot.
- Er zijn geen goederen aan enig leenhof leenroerig.
- De ontvanger van dit 2e lot beloofd de goederen, gevallen in het 1e lot, 
  te vrijwaren en te garanderen van alle "commer en calangie"   
- Mochten nog renten, pachten of cijnsen, staande op de goederen, naar voren 
komen dan zullen deze ╜ - ╜ opgebracht worden.
R 118 fol. 131 02-07-1739
Maria - weduwe Jan Coolen - geass. met Jan Coolen, haar meerderj. zoon, ver-
klaart dat zij de goederen die zij "in togte" en eigendom bezit en haar aange-
komen zijn bij overlijden van haar voorn. man, zal of zullen moeten gedeeld 
worden tussen haar zoon, Jan en Jenneke Jan Coolen - g.m. Thomas van der Weer-
den, zijn halve zuster ofwel bij haar kinderen.



R 15 fol. 1 06-07-1739 1/2
Goort Willem Loomans, te Someren, als voogd over Joost, zijn broeder, ook te
Someren wonende, alsmede Jan Willem Loomans, aanleggers
- contra
Lijneke Jan Dirks - weduwe Marcelis Daniels, gedaagde.
- Aflossing van schepenobligatie - ƒ 150,- - d.d. 28-9-1707 - t.l.v. Jan Dirx
  en Marcelis Daniels - t.b.v. Willem en Jenneke Loomans als erfgenamen van 
  Jan Jansen Swagers.
  Onderpand:
  - goederen in de Wolfsberg - gekomen van Marcelis Daniels en nu in gebruik 
                               bij Jan Marcelis Daniels
  Gedaagdesse geeft toestemming om de goederen zonder verdere procedures te 
  verkopen, mits de opbrengsten worden geconsigneerd en daarvan op behoorlijke 
  wijze rekening, bewijs en reliqua gedaan zal worden.
R 33 - 52 06-07-1739 2/2
Goort Willem Loomans, te Someren, voor zichzelf en mede, als voogd, voor zijn 
broeder, Joost Willem Loomans, ook te Someren en Jan Willem Loomans, te Some-
ren, aanleggers.
- contra
Lijneke Jan Dirx - weduwe Marcelis Daniels, te Asten, als bezitster der goe-
deren van Jan Dirx en Marcelis Daniels, gedaagde.
Betreft: Aflossing van een schabinale gelofte of schuldbrief van - ƒ 150,-
         met verachterde intrest.
       
R 23 fol. 6 06-07-1739
Den drossard, aanlegger.
- contra
Jan Verrijt, Hendrik Goris, Jan van Rest, weduwe Wilbert Coolen, Jan Jan Joos-
ten, Peter Keyzers, Jasper Hendriks, Hendrik Jansen en Aart Jansen, gedaagden.
- Gedaagden zijn vervallen in een boete van elk - ƒ 3,- en de confiscatie van 
  de turf - wegens het steken van turf in het Eeuwig Leven - ofwel boven de
  Hemelse Baan.
R 23 fol 8 06-07-1739
Den drossard, aanlegger.
- contra   
Mattijs Muyen en Hendrik Deynen, gedaagden.
- Gedaagden zijn, op 12 juni l.l., "gecalangeert" door de vorster wegens het 
  steken van turf in de groes - boete, elk - ƒ 3,-.
R 23 fol. 8 06-07-1739
Pieter Loomans c.s. erfgenamen van Cornelis Manders, aanlegger.
- contra
Hendrik Jan Heynens, gedaagde.
- Gedaagde is - ƒ 5-6-0 schuldig wegens geleverd "coorn" door wijlen Cornelis 
  Manders.
Idem, aanlegger.
- contra
Thomas Pollen, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 5-10-0 wegens geleverd "coorn" door aanleggers schoonvader.
R 33 - 52 06-07-1739
Gezien het request van Joost Jan Hoefnagels, welke in (1733 ?) is betrokken ge-
weest "over het schieten off quetsen van Jan Peter Smits dat die saake soo ver-
re is geloopen dat de suppliant ontslagen is geworden van de personeele compa-
ritie en dat in die saak bij vonnisse interlocutoir van 20-5-1737".



Enz. enz. 
Opmerking: Het proces wordt weer opnieuw opgenomen ??
 
R 33 - 52 11-07-1739 1/2
Frans van Weert, grootvader en momboir van de kinderen Tijs Timmermans - g.g.m.
wijlen zijn dochter, geeft te kennen, dat Joost Jacob Kuypers in huur heeft 
gehad:
- een huis met groes en land - in den Hemel.
Huurprijs: ƒ 6,- en 11╜ vat rogge/jr.
Huurder is nog schuldig: ƒ 6-10-8 en 23 vat rogge evenals vele lands- en dorps-
                         lasten.
Hij verzoekt de goederen in arrest te mogen laten nemen.
Marge: De huurder moet binnen vier dagen reageren, anders wordt toestemming
       gegeven om de "schaar" in arrest te nemen.
R 118 fol. 131 15-07-1739 2/2
Gerrit van Riet, vorster, namens Frans van Weert, als grootvader van de onm. 
kinderen van Tijs Timmermans, legt beslag op alle te velde staande gewassen 
van rogge en boekweit, staande op de erve van voorn. kinderen en door Joost
Kuypers "bewoont zijnde". Om daaraan te verhalen de verschuldigde en achter-
stallige huurgelden en de onbetaalde 's lands- en dorpslasten.
R 142 15-07-1739
- Marten Kerkhoff, te Lierop - mede namens:
- Jan Kerkhoff, alhier, verkopen hun "schaar te velde" in de Steegen.  
o.a.
- op de Langenacker,
- op de Boesschotcamp Opbrengst: ƒ 42,-.
R 142 15-07-1739
Peter Driessen verkoopt zijn "schaar te velde".

Opbrengst: ƒ 51,-.
R 15 fol. 3 30-07-1739
Evert Hurkmans, sinds 1-6-1739, aangesteld als momboir over Johanna Maria, 
minderj. dochter van Willem Jan Loomans - en Engel Hoefnagels.
Johanna Maria heeft bij scheiding en deling, op 20 juli l.l. verkregen:
- de goederen, waar nu Willem Jan Loomans, haar vader, op woont.
Om de goederen in bezit te houden wordt voorsgesteld deze voor de tijd van 
tien jaar te verhuren aan Willem Jan Loomans.
Mocht Johanna Maria tot huwelijk of andere "geapprobeerde staat" komen dan zal
haar vader, indien nodig, afstand doen.
Huurprijs: ƒ 25,-/jr. en 25 vat koren/jr. alsmede de lasten - enz. enz.
Naschrift: Schepenen verlenen toestemming.
R 23 fol 11 20-07-1739  
F.P. von Cotzhausen, aanlegger - contra - Jan Royackers, gedaagde.
- Aanlegger zegt - dat de beesten van de weduwe Jan van den Broek in zijn wei
  veld een schade hebben aangericht van - ƒ 11-10-0.
  Hij spreekt hierover gedaagde aan, omdat deze de huishouding van de weduwe 
  Jan van den Broek, aan den Ommelschen Bosch, waarneemt.
 
R 23 fol. 14 20-07-1739
Peter van de Vorst, schepen, aanlegger - contra - Pieter Loomans, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 2-10-0 door gedaagde.
R 23 fol. 16 20-07-1739



Jacob Wolters, collecteur van de verponding, 1734 en bede, 1733, aanlegger.
- contra
Andries Verreyt, gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig op de boeken van aanlegger - ƒ 11-9-0
  - fol. 28 - Gedaagde wordt opgelegd om te betalen.
Idem - aanlegger.
- contra
Joost Jan Hoefnagels - alsmede zijn vrouw - weduwe Frans Reynders, gedaagden.
- Gedaagde is schuldig - als voor - ƒ 10-18-2.
  - "betalen".
R 23 fol. 17 20-07-1739
Pieter Lomans, aanlegger.
- contra 
Hendrik van Ruth, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 1-13-0.
R 23 fol. 18 20-07-1739
Willem Jan Loomans, aanlegger - contra - Frans Lamberts, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 10,- wegens een gekocht en geleverd paard.
R 94 fol. 196 25-07-1739
Antoni Loomans verkoopt aan Adriaan Lintermans:
- groes de Haseldonk 2╜ l.

1. kn Jan Timmermans 
2. Peter Driessen
3. de Aa
4. erfgn. Antoni Loomans

Verkoper aangekomen van zijn ouders, bij scheiding en deling - d.d. 16-3-1739.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 118 fol. 132 01-08-1739
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Jan Peters van Bussel c.s., collecteurs
der verponding, 1737, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Freyns Jan Evers ƒ 9-10-00
- Jan Antonis van der Linden - a.d. Ommelschen Bosch ƒ 5-14-10



R 118 fol. 132vo 01-08-1739
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der 
verponding, 1738, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- weduwe Willem Slaats ƒ 25-07-02
- Tiele Peters ƒ 38-18-02
- Schenaarts - op Voordeldonk ƒ 17-08-14
- Peter Janse van de Vorst        ƒ 35-06-00
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ 22-00-10
R 94 fol. 196vo 15-08-1739
Jan Dirk Meus, te Someren, verkoopt aan Jenneke - weduwe Teunis Verhindert:
╝e deel, onbedeeld, in:
- huis en hof 

1. schepenen van Asten
2. Jelis van Helmont

- land het Sester 3 cops.
- land de Venne 2  l.
- den Busacker 2  l.
- den Heyacker 2  l.
- Willemacker 1  l.
- Weyvelt 3  l.
- kleyn Weyvelt 3  l.
- groes de Reybeemt 1╜ l.
- groes het Broekvelt 1  l.
- groes den Brant 1╜ l.
- het Heytvelt 1╜ cops.
- groes den Dries 1╜ cops.

Koopsom: ƒ 50,-.
  
 R 118 fol. 134 15-08-1739
 
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Michael van Nieuwstad, als collecteur 
der verponding, 1738, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Peter Canters ƒ  0-18-12
- Philips Warenberg ƒ 10-06-06
- Huybert Wilberts ƒ  7-04-00
R 94 fol. 197vo 21-08-1739
Dionisius Reyckers, te Velthoven en Reynier Meurkens, te Budel, verkopen aan
Maria Breemans - weduwe Hendrik van der Steen, te Budel:
- een obligatie van - ƒ 500,- t.l.v. het Corpus van Asten - nr. 79.
Hen, verkopers, aangekomen bij versterf.
R 118 fol. 134vo 22-08-1739
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Jan Marcelis Daniels, als collecteur
der coninxbede, 17-9-1737 - 16-9-1738, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Antoni Marcelis ƒ 4-06-02
- Antoni Franse van Bussel ƒ 4-03-04
- Antoni Metten ƒ 1-03-14
- kinderen Jan Hoefnagels ƒ 0-18-08
- weduwe Joost Jansen ƒ 1-04-14
- erven advocaat Swinkels - Peter Jansen Pollen ƒ 2-11-08 
 
R 118 fol. 135vo 22-08-1739



Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Willem Franse Kels en Jelis Flipsen,
borgemeesters, St. Jan 1737 - '38, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Jan Janse van Rest ƒ  6-00-11
- weduwe Francis Verreyt ƒ 11-09-09
- kinderen Antonis van den Eekelkamp ƒ 10-03-00
- Catalijn Jan Driessen ƒ  9-19-10
- Martinus Jan Paulus ƒ 14-01-06
- Dirk Joosten van Hugten ƒ 18-07-02 - doorgehaald
- Catalijn Aarts ƒ  6-19-04
R 33 - 52 25-08-1739
Peter Briennen, te Venray, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
Betreft: Betaling van gekochte en geleverde beesten - twee runderen - ter somme
         van - ƒ 24,-. Koop is gedaan - d.d. april 1738.
R 107b fol. 151vo 02-09-1739
Joost van Weert - weduwnaar Maria Dirx, bij testament - schepenen Asten - d.d.
20-10-1727 - verkoopt aan Anneke Tonis van Weert en Jennemaris Hendriks van 
Weert, kinderen van verkopers zonen, Tonis en Hendrik van Weert:
- een huiske en hof

1. het Marktvelt
2. weduwe Jenne Frans Huyberts
3. de straat
4. Dielis Freynsen c.s.

Belast met: ƒ 5-5-00/jr Geestelijke pacht.
- ƒ 0-1-04/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-3-12/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ  17-0-00
Lasten : ƒ   137-9-12  
         ƒ 154-9-12

Schepenen Helmont.
R 118 fol. 137 12-09-1739
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der
verponding, 1738, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Willem Jan Loomans ƒ 17-05-15.
R 94 fol. 198 14-09-1739
Catarina Aarts verkoopt aan Jan Verberne:
- land den Rootsenacker 5 cops.

1. Antoni Loomans
2. weduwe Peter Verberne
3. Piet Loomans
4. de straat

- groes het Weyvelt 2 l.
1. F.P. von Cotshausen
2. Lambert Lamberts Verheyen
3. Willem Jan Loomans
4. weduwe Paulus Hoefnagels

Haar aangekomen bij transport, 1729.
Koopsom: ƒ 65,-.



R 162a 14-09-1739
Taxatie van de onroerende goederen van Jan van Geldrop - overleden 5-8-1739.
Jenneke Janse Martens is weduwe van de overledene.

De helft van Waarde
- huis, hof en aangelag ╜ l. ƒ  50,-

1. de straat
2. de gemeente
3. Jan Paulus
4. Cotshausen

- land de Meulenacker 7 cops ƒ   2,- 
1. weduwe Frans Huyberts
2. Willem Loomans
3. de gemeente

- land de Beckers 1 l. ƒ   2,-
1. Jan Paulus
2. Steven Jansen

 3-4. de gemeente
- groes aant Engstraatje 3 l. ƒ  15,-

1. Peter Jan Aarts
2. Frans Claasse
3. Jan Paulus
4. Arnoldus Aart Tielen

- het Busselvelt 8 l. ƒ 100,-
1. Jan Goort Loomans c.s. 
2. Lambert Lamberts Verheyen
3. weduwe Dries Verreyt
4. Aart Tielen c.s.        

     ƒ 169-00-00
Belast met: ƒ 3-2-8/jr. aan de Kerk van Asten,

de helft van het kapitaal is    ƒ    39-01-04   
     ƒ 129-18-12

20e penning is ƒ 6-10-0.
R 94 fol. 199 17-09-1739
Hubertus Smulders, te Nuenen, verkoopt aan Martinus van Hooff, koopman. te 
Eyndhoven:
- een obligatie van - ƒ 250,- uit een meerdere van - ƒ 2000,- t.l.v. het Cor-
  pus van Asten - d.d. 17-3-1683 - t.n.v. Matteus van Hooff - nr. 15.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vrouw. 
R 15 fol. 10 28-09-1739
Joseph Vervoordeldonk en Jan Willem Haasen, borgemeesters, St. Jan 1736 - '37,
zijn aan Jacobus Losecaat, als secretaris - ƒ 162-10-0, zijnde een half jaar
tractement, schuldig.
Te betalen binnen 14 dagen - op "peene" van - ƒ 1,-/dag.
Tevens zijn zij schuldig aan de erfgenamen van wijlen drossard, Pieter de Cort: 



- ƒ 268,-, zijnde een jaartractement, tot St. Jan 1736.    
  
R 15 fol 10 28-09-1739 1/2
Ida Tielemans - weduwe Jan de Veth, te Bakel, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
Betreft: Betaling van een restant, - ƒ 43-10-0, van geleverde boter.
R 33 - 52 26-10-1739 2/2
Ida Tielemans - weduwe Jan de Veth, te Bakel, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
- Gedaagde heeft, op 18-12-1724, van aanlegster 500 pond boter gekocht voor
  ƒ 75,-, te betalen bij aflevering.
  Bij aflevering heeft hij echter maar betaald: 
  - twee Franse pistolen ƒ 19-00-00
  - en op 29-3-1725 alnog ƒ 10-00-00
  - evenals in 1731 ƒ    2-10-00  

ƒ 31-10-00
- Er resteert dus nog ƒ 43-10-00
- Tot nog toe heeft aanlegster het haar toekomende bedrag niet kunnen innen.
  Reden om "regtmiddelen" bij de hand te nemen.
R 23 fol. 19 28-09-1739
Joost Jan Hoefnagels, aanlegger - contra - Antoni Coolen, gedaagde.
- Aanleggers dochter heeft bij gedaagde als dienstmeid gewoond en heeft daar-
  van nog te pretenderen - ƒ 10,-.
  Tevens heeft aanlegger nog van gedaagde tegoed - ƒ 6-9-0 als restant van een 
  gekocht en geleverd varken.
R 94 fol. 199vo 29-09-1739
Goort Peter Loomans, te Geldrop, minderj. - geass. met Bartel Kerkels, zijn
aangetrouwde oom, verkoopt aan Goort Antonis Verlensdonk:
- land 1 l.

1. kn Marcelis Claassen
 2-4. de gemeente

3. Bendert van Hooff
Koopsom: ƒ 14,-.

Hij verkoopt aan Joost Gerrit Kerkels:
- land 1 l.

1. Jan Marcelis
2. de gemeente
3. Mattijs Hasen
4. de straat

Verkoper aangekomen bij tpt. 1738.
Koopsom: ƒ 12-10-0.

R 118 fol. 137vo 03-10-1739
Staat en inventaris van Hendrik Walraven - g.g.m. Maria Martens - t.b.v. zijn
kinderen, Maria, Jenneke, Catarina en Martinus.
Hij wil hertrouwen.

Onroerende goederen



- huis, hof en aangelag 5 l.
1. Jan Goort Gerarts
2. Willem Frans Kels

- land de Gooracker 2 l.
1. Hendrik van Rut  
2. Hendrik Walraven

- den Boeschotkamp 5 cops.
1. Hendrik van Ruth
2. Willem Frans Kels

- weiveld 3 l.
1. weduwe Frans Huyberts
2. Jan Walraven

Roerende goederen
- twee kisten, vijf stoelen, een tafel.
- een bed en een deken. Sober
enz. enz.
R 23 fol. 21 12-10-1739
Joost Jan Hoefnagels, aanlegger - contra - Hendrik Frans Hoefnagels, gedaagde.
- Gedaagde is nog 3 vat rogge schuldig wegens huur van een akker, door Antony
  de Kuyper gebruikt en waarvan de huur op naam van gedaagde stond.
  Gedaagde zegt - dat hij van zijn onderhuurder geen huur ontvangen heeft.
R 23 fol. 22 12-10-1739
Arnoldus Meulendijk en Goort Jan Hoefnagels, collecteurs van het "hooftgelt"
enz. 1718 -'19.
contra
- Dirk Lambers nog schuldig ƒ 0-13-0
- Paulus Jelens ƒ 2-12-4
- Jan van Rest ƒ 5-09-0
- Antoni Fransen - op Bussel ƒ 2-06-0
- Joost Coopman - op Ommel ƒ 1-19-8
- Jasper Hendriks - op Ommel ƒ 2-12-8
- kinderen Aart Aartsen ƒ 3-00-0
- Hendrik Everts ƒ 2-01-0
- Lambert Tijssen ƒ 6-08-4
- weduwe Jan Hendriks ƒ 4-16-8
R 23 fol. 23 12-10-1739
Arnoldus Meulendijk, oud kerkmeester, aanlegger. 
- contra 
Aart Driessen de Zeeger, gedaagde.
- Gedaagde is aan aanlegger, als kerkmeester, nog schuldig - ƒ 1-10-0.
R 23 fol. 23 12-10-1739
Pieter van Riet c.s., collecteurs van de Gemene Middelen, october 1736, aanl.
- contra
Antoni Slaats nog schuldig ƒ 6-9-0
weduwe Jan Hendriks ƒ 1-0-0
R 23 fol. 24 12-10-1739
Pieter Loomans, aanlegger.
- contra
Hendrik Frans Hoefnagels, gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig - ƒ 4-16-0 aan aanlegger wegens door wijlen Corne-
  lis Manders geleverd "coorn".
  - fol. 29 - "betalen".



Idem - aanlegger.
- contra
Huybert Wilberts, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig - ƒ 11-17-0 wegens geleverd "coorn" aan de weduwe Tijs
  Hendriks - nu gedaagdes vrouw. 
 
Idem - aanlegger.
- contra
Arnoldus van den Eynden, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig - ƒ 11-17-0 wegens aan hem geleverd "coorn".
  - fol. 30 - "betalen".
Idem - aanlegger.
- contra
de kinderen Jan Joosten, gedaagden.
- Gedaagden zijn schuldig - ƒ 1-3-0 wegens aan hen geleverd "coorn".
R 118 fol. 139 17-10-1739
- Jelis Philipsen - g.m. Maria Willem Slaats,
- Hendrik Hendriks - g.m. Antonet Willem Slaats,
- Margrieta Willem Slaats, 
- Willem van Vlockhoven - g.m. Jenneke Willem Slaats,
- Paulus Geven als momboir van Willem Marten Willem Slaats, kleinkind van 
  Willem Slaats. 
Allen erven van Willem Slaats - en Jenneke Martens.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Willem Marten Willem Slaats.
- huis, hof, schuur en aangelag ╜ l.

1. Jelis Philipsen
2. Jan Jan Smits
3. de straat
4. Hendrik Hendriks

- den Heytacker 2╜ l.
 1-2. Jelis Philipsen

3. de straat
4. Aart Jan Aarts

- land de vier Lopensacker 2 l.
            1-2-3. Aart Jan Aarts

4. Jan Smits
- land de Willigenacker 1╜ l.

 1-3. Jan Dirx van Hugten
2. Jelis Philipsen
4. Jan Jan Smits

- land 3 cops.
1. Marten Jansen
2. Peter Jan Wilberts



3. Marcelis Driessen
4. Marten Tijssen van Dijk

- land den Bergacker 2 l.
1. Jan Jan Smits
2. Jan Peter Smits
3. de straat
4. Jelis Philipsen

- groes den Hurk - zijnde het 1/3e deel van 
        het Weyvelt 4 l.

            1-2-3. Jelis Philipsen
4. Hendrik Hendriks

- groes het Leegvelt 3 l.
1. Goort Canters 
2. de Beek
3. Jan Smits
4. Matteus Tijssen

- groes het Weyvelt 3 l.
1. Jan Dirks van Hugten
2. Peter Verlensdonk
3. Jan Smits

- 1/3e deel van het Aavelt 3 l.
1. Jan Smits
2. Aart Jan Aarts
3. het onm. kind Willem Marten Willem Slaats

- het Paulusveltje 1╜ l.
 1-4. Jelis Philipsen

2. Johan Draak
3. Jan Smits

- De ontvanger van dit lot zal moeten betalen aan Jan Goort Loomans - ƒ 100,-.
  Marge: Afgelost door Willem Joosten - d.d. 9-3-1752.
- Aan de overige loten te betalen - ƒ 20,-, gelijkelijk te verdelen.
Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-13-12/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het

Gemene Land. 
- 1/3e deel van ƒ 0-02-08/jr. aan de Kerk van Asten.     

Verponding: ƒ 7-14-00/jr.
Beden     - ƒ 2-05-00/jr.
2e lot: Jelis Philipsen
- een schop, 3 gebont, met de weg en de weg om in de schop te komen en in het 
  rond naar behoren te gebruiken.
- een wortelvelt - gelegen achter de schuur van het 1e lot - 

in het aangelag  ╜ l.
1. Jan Smits

- de helft van de Voorste acker geheel 4 l.
1. Hendrik Hendriks
2. Johan Draak
3. de straat
4. Jan Smits

- de Startacker 2╜ l.
            1-2-3. de straat

4. Jan Smits
- de voorste Willigacker 3 L.

1. Hendrik Hendriks
2. Jelis Philipsen
3. Jan Dirx
4. Jan Smits

- de helft van de Santacker groot 2 l.



1. kn Marten Driessen
2. Hendrik Hendriks
3. Teunis Peters
4. de gemeente

- groes den Biedries 1 l.
 1-3. Jan Smits

2. Jelis Philipsen
4. de gemeente

- 1/3e deel van het Voorste velt 1/3e deel is 4 l.
1. Willem Marten Willem Slaats
2. Jan Smits
3. Jelis Philipsen
4. Hendrik Hendriks

- groes het Hoogvelt 3 l.
 1-2. Jan Smits

3. de Beek
4. Antoni Fransen 

- het voorste Hoyveltje 1╜ l.
1. Jelis Philipsen
2. het straatje

 3-4. Hendrik Hendriks
- de helft van een groesveld - over de Beek 1╜ l.

1. Hendrik Hendriks
2. Antoni Fransen
3. de Beek
4. Goort Canters

- 1/3e deel van groesveld - het Aavelt geheel 3 l.
1. Aart Jan Aarts
2. Jan Smits
3. de Aa
4. Willem Marten Willem Slaats

- land aan den Dijk ╜ l.
 1-3. Jan Tijssen van Dijk 

2. Hendrik Hendriks
4. Jan Driessen

- Dit lot zal betalen aan Jan Goort Loomans - ƒ 100,-
  Marge: 6-9-1751 - gelost door weduwe Jelis Philipsen.
Belast met: 1/3e deel van - ƒ 0-13-12/jr. aan rentmeester de Kempenaar van 
                                          het Gemene Land. 

- 1/3e deel van - ƒ 0-02-08/jr. aan de Kerk van Asten.
Verponding: ƒ 7-14-2/jr.
Beden     - ƒ 2-05-8/jr.
3e lot: Hendrik Hendriks
- het oud huis met hof en aangelag ╜ l.
- de helft van de Voorste acker groot 2 l.

 1-2. Jelis Philipsen
3. Jan Smits
4. de straat

- de voorste Willigeacker 7 cops.
 1-2. Jelis Philipsen 
 3-4. Jan Dirx

- de helft van de vier Loopensacker (geen maat) 
1. Willem Marten Willem Slaats
2. Aart Jan Aarts
3. Jan Smits

- de helft van de Santacker de helft is 2 l.



1. Marten Driessen
2. Jelis Philipsen
3. Goort Buckums
4. de gemeente

- land aan den Dijk ╜ l.
1. Jelis Philipsen
2. Willem van Vlockhoven
3. Jan Driessen
4. Jan Tijssen van Dijk

- het Euwveltje 1╜ l.
1. de Beek
2. Hendrik Hendriks

 3-4. Jan Dirx
- 1/3e deel in het voorste Weyvelt geheel 12 l.

1. Hendrik Hendriks
2. Jelis Philipsen
3. Jan Dirx
4. Willem Marten Willem Slaats

- het Neyveltje ╜ l.
 1-2. Jelis Philipsen
 3-4. Jan Smits

- de helft van over de Beek de helft is 1╜ l.
1. Jelis Philipsen
2. Jan Smits
3. de Beek
4. Goort Canters

- 1/3e deel van groesveld - het Aavelt 1/3e is 1 l.
1. Jan Smits
2. Aart Jan Aarts
3. de Aa
4. Willem Marten Willem Slaats

- dit lot zal betalen aan Jan Goort Loomans - ƒ 100,-.
  Marge: 9-3-1752 - gelost door weduwe Hendrik Hendriks.
Belast met: 1/3e deel van - ƒ 0-13-12/jr. aan rentmeester de Kempenaar van 
                                          het Gemene Land.
 - 1/3e deel van - ƒ 0-02-08/jr. aan de Kerk van Asten.
Verponding: ƒ 7-14-02/jr.
Beden - ƒ 2-05-10/jr.
4e lot: Margrieta Willem Slaats 
- de schuur, schop en aangelag - aan de Beek 1 l.

1. Willem van Vlockhoven
2. Peter Verlensdonk
3. de Beek
4. de gemeente

- de Langenacker 2╜ l.
1. Peter Verlensdonk
2. de straat
3. de Beek
4. de gemeente

- land de Hesick 2╜ l.
1. Peter Verlensdonk
2. Marcelis Driessen

 3-4. kn Peter Martens 
- het Ollantsackertje ╜ l.

 1-3. Peter Verlensdonk
2. Teunis Peters



4. Peter van Bussel
- den Stootboomacker 3 cops.

1. Francis Canters
 2-3. de gemeente

- het Luytehuysacker 1 l.
1. Peter van Bussel
2. Peter Verlensdonk
3. de straat
4. Dries Verheyen

- land aan den Dijk ╜ l.
1. Marten Jansen
2. Willem van Vlockhoven
3. Peter Jan Wilbers 
4. Jan Smits

- de helft van de Rietbeemt de helft is 1 l.
1. de Beek
2. Peter Verlensdonk
3. Marten Driessen
4. Jan Peter Smits

- de helft van het Busselsweyvelt de helft is 1╜ l.
1. Martinus Tijssen

 2-3. Peter Verlensdonk
4. de Beek

- groes het Loopvelt 3 l.
1. Teunis Peters
2. het onm. kind van Aart de Smit
3. de Beek
4. Jelis Philipsen

- het voorste Hoyveltje 1╜ l.
1. Martinus Tijssen
2. Willem van Vlockhoven
3. de Beek
4. Margrieta Willem Slaats

Belast met: de helft van - ƒ 5-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
 - de helft van - ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop.

- de helft van - ƒ 1-00-0/jr. aan den Armen van Deurne.
Verponding: ƒ 5-06-15/jr.
Benden - ƒ 1-18-00/jr.
5e lot: Willem van Vlockhoven
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Margrieta Willem Slaats
2. Teunis Peters
3. de Beek
4. de gemeente

- land de Stootboom 1╜ l.
1. Peter Verlensdonk
2. Jan Verhindert
3. Francis Canters
4. de gemeente

- land den Dullen 2╜ l.
 1-2. Peter Verlensdonk 

3. de Beek
4. de straat

- het Beugelhegackertje 1 l.
1. de gemeente

 2-3. Peter Verlensdonk



4. Teunis Peters
- land de Goortcamp 1╜ l.

            1-3-4. Peter Verlensdonk   
2. de Beek

- het Dijkerackertje  ╜ l.
1. Margrieta Willem Slaats
2. Hendrik Hendriks
3. Peter Jan Wilberts
4. Jan Smits

- de helft van het Busselsweyvelt de helft is 1╜ l.
 1-3. Peter Verlensdonk
 2-4. Margrieta Willem Slaats

- groes het cleyn Hoyvelt 2 l.
1. Peter Verlensdonk
2. Martinus Tijssen
3. Hendrik Hendriks
4. Goort Buckums

- de helft van een groesveld - het voorste Weyvelt 1╜ l.
1. Margrieta Willem Slaats
2. Willem van Vlockhoven

 3-4. Peter Verlensdonk
- den Beekerdries ╜ l.

1. de Beek
 2-3. Peter Verlensdonk

4. Willem van Vlockhoven
- de helft van een groesveld - den Rietbeemt de helft is ╜ l.

1. Peter Verlensdonk
2. Margrieta Willem Slaats  
3. Marten Driessen
4. Jan Peter Smits

Belast met: de helft van - ƒ 5-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van - ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop.
- de helft van - ƒ 1-00-0/jr. aan den Armen van Deurne.

Verponding: ƒ 5-06-15/jr.
Beden - ƒ 1-18-00/jr.
Geen der goederen zijn aan enig leenhof leenroerig.
R 118 fol.147 17-10-1739
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jan van Hooff dat in het regis-
ter van Transporten en Geloften die op andere plaatsen gepasseert zijn - begin-
nende 15-3-1717 - geen registratie is gevonden van - ƒ 500,- van wijlen Hendrik
Canters t.b.v. wijlen Jan Peters van den Gevel - d.d. 3-12-1689 - Eyndhoven.
Als door Helena van Moorsel - weduwe Laurens de Moorees, te Lieshout, geass.
met Hendrik Arnoldus de Stocquy, haar gekozen momboir, voor het gerecht te 
Eyndhoven - d.d. 14-2-1735 t.b.v. Catarina van Coersel, te Eyndhoven, zou zijn
verleden.
Comparanten hebben het register vanaf begin 1735 tot nu toe nauwkeurig nage-
zien.  



R 15 fol. 15 26-10-1739
Johanna Magreta Lovens - weduwe Theodorus Franciscus Schenaarts, te Aarle Rix-
tel, aanlegster.
- contra
Peter Jansen van de Vorst, gedaagde.
Betreft: Het aflossen van - ƒ 1800,- + intrest - d.d. 22-9-1671 - schepenen 
         Eyndhoven - t.l.v. Jan Hendriks c.s. gedaagdes overleden vader en 
         t.b.v. wijlen Johan Schenaarts, coopman, te Eyndhoven.
         De goederen van gedaagde bestaan uit:    
         - de helft van de hoeve den Agterbosch,
         - de helft van de hoeve de Lensdonk.
         Zoals die goederen Jan Hendriks zijn aangekomen - d.d. 31-8-1670 -
         voor schepenen van Helmont.
         Alnog van:
         - huis, hof, groes en land - aan Voordeldonk - in gebruik bij Hendrik
           Aarts,
         - huis, hof, groes en land - aan Voordeldonk - in gebruik bij Mattijs
           Haasen.  
R 118 fol. 148 26-10-1739
Peter Janse van de Vorst geeft in huur aan Mattijs Haasen:
- huis, schuur, stal, aangelag, land en groes - op Voordeldonk
De goederen zijn reeds in gebruik bij de huurder.
- Huurtermijn: 10 jaar - met 5 jaar te scheiden, na behoorlijke opzegtermijn.
- Reparatiekosten voor rekening verhuurder.
- De huurder levert 2 vijm dakstro/jr. boven de huurgelden, alsmede zal hij de 
  wanden met "luyken en lijmen" naar behoren mobeten onderhouden.
- Belastingen zijn voor rekening huurder.
- "Groespagt off voorlijff" - 7 gl./jr. 
  "coornpagt" - 7 vat rogge/jr.  
R 118 fol. 149 26-10-1739
Peter Janse van de Vorst geeft in huur aan Hendrik Aarts:
- huis, schuur, stal, schop, hof, aangelag, land en groes - op Voordeldonk.
De goederen zijn reeds in gebruik bij de huurder.
- Huurtermijn: 10 jaar - met 5 jaar te scheiden, na behoorlijke opzegtermijn.
- Reparatiekosten voor rekening verhuurder.
- De huurder levert 2 vijm dakstro/jr. boven de huurgelden, alsmede zal hij de
  wanden met "luyken en lijmen" naar behoren moeten onderhouden.
- Belastingen zijn voor rekening huurder.   
- "Groespagt off voorlijff" - 6 gl./jr.
  "coornpagt" - 6 vat rogge/jr.
R 154 27-10-1739
Rekening, bewijs en reliqua van de, bij executie, verkochte oogst, 1738, beho-
rende aan Peter Driessen, in de Steegen.
Dit om daaraan de achterstallige lands- en dorpslasten te verhalen.

Ontvangsten:
Opbrengst van de oogst ƒ 100-04-00

Uitgaven:
Staat te weten dat de onroerende goederen van de voorn. 
Paulus Driessen, op 5 mei 1738, door Gerrit van Riet, ge-
rechtsbode, zijn verkocht i.o.v. Lambert van den Boomen,



als collecteur van de ordinaire verponding, 1735, om daar-
aan te verhalen - ƒ 6-15-12.
De goederen hebben toen geen geld mogen gelden en zijn voor 
de lasten aan de gemeente gebleven.
Op 24 juni 1738 zijn de goederen, voor de lasten, overge-
dragen aan Peter Driessen      Memorie

Executiekosten ƒ    38-19-06  
                    Blijft voor de crediteuren ƒ  61-04-10

R 94 fol. 200vo 28-10-1739
Jan Janse van Dijk verkoopt aan Tomas Philipsen:
- land en huisplaats aan elkaar 2 l.

 1-4. Tomas Philipse
2. de Beemtstraat 
3. Jan van Helmont

- groes bij het Casteel 1╜ l.
1. Jan van Helmont
2. de koper
3. de Aa
4. kn Tomas Hoefnagels

Belast met: ƒ 0-09-12/jr. aan het huis van Asten.
- ƒ 0-10-08/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 30,- α 4%.
R 118 fol. 150vo 31-10-1739
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Willem Frans Kels en Jelis Philip-
sen, borgemeesters St. Jan 1737 - '38, legt beslag op de vaste goederen van:

om daaraan te verhalen:
- Marcelis Peters ƒ 24-10-02
- Jan Dirks van Hugten ƒ 16-04-10
- Wilbert Verberne ƒ 11-05-10
- Jan Peters ƒ 14-12-02
R 94 fol. 201 03-11-1739

Petronella en Willemyna Vermeer schenken aan den Armen van Asten - ƒ 60,-,
zijnde het restant van een obligatie van - ƒ 200,- t.l.v. Peter Jan Gijsbert
Hoefnagels - g.m. Heylke Dirk Kuypers - d.d. 3-2-1727 - notaris Pieter de Cort.
Peter Jan Hoefnagels - en Heylke - weduwe Jan Paulus Cremers, zijn vrouw, zijn
schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 60,- α 4%. 
Marge: 2-3-1743 - gelost.
R 118 fol. 151 06-11-1739
- Willem Gevert Paulus,
- Marcelis Gevert Paulus,
- Paulus Gevert Paulus,
- Jenneke Gevert Paulus - en
- Willem Joosten - g.m. Anneke, dr. Gevert Paulus. 
Allen kinderen van Gevert Paulus - en Perijn Marcelis.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Willem Geven



- huis, hof en aangelag 4 l.
 1-4. Marcelis Geven

2. Jan Tijssen van Dijk  
3. den Dijk

- de helft van een akker - het Cattegat 3 l.
1. Marcelis Geven

            2-3-4. Jan Tijssen van Dijk
- den Hoekacker 5 l.

 1-3. Jan Driessen
2. Jan Smits
4. Jan Tijssen van Dijk

- de helft van den Hulstbosacker de helft is 2╜ l.
 1-3. Marcelis Driessen

2. Marcelis Geven
4. Goort Canters

- de helft in de Goortsacker de helft is 3 l.
1. Marcelis Andriessen
2. Marcelis Geven
3. Antonis Peters
4. Peter Jan Wilberts

- land den  Hoekacker - gekomen van
de weduwe Frans van Bussel 1 l.

1. de straat
2. Marten Jansen
3. Marten Tijssen
4. Willem Geven

- groes Jans Driessen 5 l.
1. den Dijk
2. IJsbout Hendriks
3. de gemeente
4. Willem Geven

- groes het Ven 1 l.
 1-3. Marten Tijssen

2. Hendrik Hendriks
4. Marcelis Geven

- groes het Kempke 1 l.
1. Jan Andriessen
2. Tijs van Hugten 
3. de Aa
4. Symon Peters

- groes het Cleynveltje 3 l.
1. Marten Jansen
2. Joost Jan Wilberts
3. Mattijs Lamberts
4. Marten Jansen

- groes het Beemtje 3 l.
1. erven Marten Ceelen
2. Jan Goort Loomans
3. de Aa
4. Jan Tijssen van Dijk

- groes de Hel 5 l.
 1-3. Jan Andriessen
   2. Marcelis Driessen

4. den Dijk
- het Busselveltje 1 l.

 1-3. Goort Canters
2. het gemene land



4. de Aa
- een rente van - ƒ 5,-/jr., zijnde de helft van een rentebrief van - ƒ 200,- 
  t.l.v. de erfgenamen Jan Andriessen.
Belast met: 1/3e deel van - ƒ 3-15-0/jr. aan den Armen van Asten

- de helft van - ƒ 3-11-8/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van 1╜ cop rogge/jr., in een meerdere rente, aan het Geme-

            ne Land.
Verponding: ƒ 16-19-10/jr.
Beden - ƒ  4-08-00/jr.
2e lot: Marcelis Geven
het oud huis, schop, hof en aangelag 4 l.

1. Peter Jan Wilberts
2. Willem Geven
3. de straat
4. Marcelis Geven

- de helft van een acker - het Cattegat de helft is 3 l.
 1-3. Peter Jan Wilberts

2. Willem Geven
4. Peter Franse van Bussel

- land den Dijkeracker 3 l.
1. Hendrik Hendriks

 2-3. Jan Andriessen
4. Marcelis Geven

- de helft van een groesveld - den Hulsbosacker de helft is 2╜ l.
1. Hendrik Hendriks
2. Willem Geven
3. Goort Canters
4. Marcelis Driessen

- land den Busselacker 1 l.
1. Jan Tijsse van Dijk
2. Goort Canters
3. Peter Fransen van Bussel
4. Jan Andriessen

- de helft van de Goortsacker de helft is 3 l.
1. het straatje
2. Willem Geven
3. Teunis Peters
4. Peter Jan Wilberts

- land het Venacker - gekomen van 
  Frans van Bussel 1 l.
1. Peter Coppens
2. Jan Smits
3. Jan Andriessen
4. IJsbout Hendriks

- land het Oulant - gekomen van 
     Frans van Bussel 1 l.

1. Joost Jan Wilberts
2. Peter Jan Wilberts
3. Hendrik Hendriks
4. Willem Joosten

- groes het Grootvelt 5 l.
1. Antoni Peters
2. Symon Peters
3. Tijs van Hugten 
4. Jan Smits

- groes de Slimme 3 l.



1. Marcelis Martens
2. Jan Andriessen
3. Willem Geven
4. Goort Canters

- groes het Nieuwvelt 4 l.
1. de Aa
2. Goort Canters
3. Hendrik Hendriks
4. het Gemene Land

- het Kruysveltje 2 l.
1. den Dijk
2. Marten van Dijk
3. Jan Tijssen van Dijk

Belast met: 1/3e deel van ƒ 3-15-00/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van  ƒ 1-15-12/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van 1╜ cop rogge/jr., in een meerdere rente, aan het Geme-
  ne Land.

Verponding: ƒ 16-19-10/jr.
Beden - ƒ  4-08-00/jr.
3e lot: Willem Joosten
- huis, schuur, schop, hof en aangelag 2 l.

1. Vrijns Jansen
 2-3. erven Tijs Lamberts

4. de gemeente
- land de Hoolen 3 l.

1. Paulus Geven
2. Antoni Jacobs
3. Freyns Jansen
4. Antonis Peters 

- land den Greunacker 3 l.
1. Vrijns Jansen
2. Symon Peters
3. Dries Verheyen
4. Antoni Jacobs

- land de Loo 1 l.
1. Symon Peters
2. erven Jan Coolen
3. Tijs Lambers
4. Willem Jan Loomans

- land de Startacker 1╜ l.
1. Vrijns Jansen

 2-3. Antonis Peters
4. Willem Loomans

- land de Langenacker 1╜ l.
 1-2. Teunis Peters

3. Symon Peters
4. Antoni Jacobs

- land de Grootenacker 3 l.
1. Aart Tielen
2. weduwe Joost Coppens

 3-4. Antonis Peters
- groes het Weyvelt 4 l.

1. Paulus G╜even   
2. Antoni Jacobs
3. de Aa
4. Jelis Vreynsen



- groes den Aa-beemt 5 l.
1. Antoni Jacobs
2. de Aa
3. Aart Aart Tielen
4. Hendrik Aart Tielen

- groes het Startvelt 3 l.
1. Vrijns Jansen
2. Antoni Jacobs
3. Marcelis Geven
4. Antonis Peters

- groes het Dijkervelt 3 l.
1. Joost Jan Wilberts
2. Jan Tijssen van Dijk
3. Marten van Dijk
4. Marten Jansen

- groes het Busselvelt 1 l.
 1-3. Goort Canters

2. Tijs Lamberts
4. Willem Joosten 

Belast met: ƒ 2,-/jr. aan het Gemene Land.
- 1/3e deel van ƒ 3-15-0/jr. aan den Armen van Asten.

Verponding: ƒ 16-02-00/jr.
- ƒ  4-18-00/jr.

Onder de verdeelde goederen zijn geen leengoederen.
Paulus en Jenneke verklaren - dat zij hun deel uit de boedel genoten hebben en
                              doen aldus afstand van de te verdelen goederen.
Nog te vinden pachten of renten worden opgebracht door de verkrijgers van de
drie eerste loten.
R 146 06-11-1739
Antony Heycoop zal, op 17-11-1739, t.h.v. president van de Cruys, "publicq" 
verkopen "alle de vaste en onroerende goederen" van Lijneke Jan Dircx - weduwe
van Marcelis Daniels: 
- huis, schuur, teul- hooi- en weilanden - gelegen in de Wolfsberg. 
In bewoning en bewerking bij Jan Marcelis Daniels. 
R 15 fol. 24 09-11-1739 1/2
Hendrik Hendriks en Andries Peter Driessen, als mede- erfgenaam van zijn vader, 
Peter Driessen en mede namens zijn verdere broers en zusters, aanleggers.
- contra
Jan Goort Loomans en Dielis van Helmont, oud borgemeesters, gedaagde.
Betreft: Betaling van - ƒ 29,-.
R 33 - 52 09-11-1739 2/2
Hendrik Hendrix en Andries Peter Driessen, mede-erfgenaam van Peter Driessen en
mede namens zijn broeders en zusters, aanleggers.
- contra
Jan Goort Loomans en Dielis van Helmont, oud borgemeesters, gedaagden.
o.a.:
 5. Eerste aanlegger is samen met Peter Driessen van St. Jan 1725 - '26, borge-
    meester geweest.
12. Gedaagde is hen hierover nog schuldig gebleven - ƒ 50,-.
    Die tot nu toe niet ontvangen zijn, ondanks "minnelijkheyt" van aanleggers.
    Reden om te "dagen".



R 23 fol. 25 09-11-1739
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Peter Coppens, gedaagde.
- Gedaagde is nog - ƒ 3-14-0 schuldig wegens een gekocht kalf op de koopdag 
  van Antonis Peters - d.d. 8-11-1738.
R 23 folY 27 09-11-1739
Jacob Wolters, collecteur, aanlegger - contra - Marten Frans van Bussel, ged.
- Gedaagde is nog schuldig - ƒ 5-7-0 "hoorngelt" over 1733.
 
Idem - aanlegger - contra - Joost Coopman, gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig - ƒ 4-17-8 "hooftgelt en besayt" over 1732 en '33.
  - fol. 31 - "betalen". 
R 162 09-11-1739
Taxatie van de onroerende goederen van Joseph Coninx - overleden 31-10-1739,

     te Deurne.
1/5e deel in Waarde

- een hooibeemd 8 l. ƒ 4,-
1. Gevard van Deurne
2. eren Peter Wouters c.s. 
3. de Aa
4. de gemeente

20e penning is ƒ 0-4-0
De akte is mede ondertekend door Jan Francis Coninx.
R 118 fol 158vo 10-11-1739
Antoni Wilbert Coolen - en Ida Mathijs Lamberts, zijn vrouw, te Ommel.
Ida is ziek, zij testeren.
- Alles aan de langstlevende.
R 94 fol. 202 12-11-1739
- Goort Cornelis Manders,
- Pieter Loomans - g.m. Helena Cornelis Manders.
Zij verkopen hun kindsdeel in de onroerende goederen van Cornelis Manders,
t.w. 2/3e deel onbedeeld aan Goort Willem Loomans - g.m. Maria Cornelis Man-
ders, zijnde molenaar te Asten en wonende te Someren, die het overig 1/3e deel 
is toegevallen.
- huis, bakhuis, schuur, schop, hof en aangelag - aan de Wintmolen 

geheel 3 l.
1. de gemeente

 2-3. Jelis van den Berg
4. Jan Verhoysen en Aart Tielen

- land 5 l.
1. Peter Coopmans

 2-3. de gemeente
- land 7 l.

1. Dirk Timmermans
2. Peter Hendriks

 3-4. de straat
- land 3 l.

1. Aart Driessen
 2-3. de gemeente



- land 1 l.
1. Aart Tielen
2. Goort Loomans
3. Jelis van den Berg
4. Goort Loomans

- land 2 l.
1. Jelis van den Berg

 2-4. Goort Loomans
3. Gerrit van Riet

- land 1 l.
- weiveld 6 l.

1. Willem Loomans
2. het Dijkje
3. Jelis Laurensen
4. Hendrik Tielen

- hooiveld 3 l.
1. Antonis Peters
2. Jelis Vrijnsen
3. Antoni Voermans
4. Paulus Geven

- heyhorst 7 l.
1. Jelis Vrijnsen

 2-3. de straat
4. Geeff Paulus

- hooiveld het Swartbroek 4 l.
1. weduwe Jacobus van de Cruys
2. Jan Peters
3. Antoni Voermans
4. Marcelis Coolen

Belast met: 5╜ kan rogge/jr. aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land,
  in een meerdere rente.

Koopsom: ƒ 200,-
R 94 fol. 204vo 14-11-1739
Jan Bendert Vervoordeldonk verkoopt aan Elske, Maria en Anneke, kinderen van 
wijlen Bendert Vervoordeldonk, zijn zusters ╝e deel onbedeeld in:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag, land en groes
Belast met: ╜ vat en ╝e cop rogge/jr. aan Juffr. Schenaarts.

Koopsom: ƒ 80,-.
R 151 15-11-1739
Michael van Nieuwstadt, procureur, te Helmont, laat publiek verkopen de vaste 
goederen van Peter Janse van de Vorst, hoevenaar van de Agterbosch t.w.:
- een helft in - huis, schuur, schop en landerijen
- de helft van de landerijen der hoeve - de Lensdonck.
Zoals in gebruik bij Peter Janse van de Vorst:
- huis, schuur en landerijen - zoals in huur en gebruik bij Hendrik Aarts.
- huis, schuur en landerijen - zoals in huur en gebruik bij Mattijs Haasen.
R 118 fol. 160 19-11-1739
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Willem Frans Kels en Jelis Philipsen,
borgemeesters, 1737 - '38, beslag op de vaste goederen van:

om daaraan te verhalen:
- Hendrik Aart Tielen ƒ 15-18-12



- Gerrit Claassen en Mattijs Lambers ƒ 11-12-10
- Willem Roefs ƒ  7-10-04
- Hendrik Willems ƒ 12-11-10
- Marten van de Loverbosch ƒ 54-13-02
- Frans Lambers ƒ  7-18-00
- Peter Jan Hoefnagels ƒ 11-07-06
- Paulus Hoefnagels ƒ  4-00-00
- kinderen Hendrik Hoefnagels ƒ 13-06-08
- Willem Jan Loomans ƒ  5-03-12
R 118 fol. 161 19-11-1739
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Antoni Heycoop, collecteur der coninxbe-
de, 17-9-1737 - 16-9-'38, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Hendrik Thopoel ƒ 1-08-08
- Marcelis Peters ƒ 2-03-00
- Jacobus Bosbremer ƒ 0-18-14
- Catarina Aarts ƒ 2-05-04
- Jan van Helmont ƒ 5-12-00
- weduwe Huybert Fransen ƒ 0-12-08
R 15 fol. 26 23-11-1739
Jan Goort Loomans en Dielis van Helmont, oud borgemeesters 1726 - '27, aan-

leggers.
- contra
Jan Janse Coolen en Adriaan van Kreyl, oud borgeneesters, gedaagden.
R 23 fol. 32 23-11-1739
Hendrik Hoefnagels, aanlegger - contra - Pieter Loomans, gedaagde.
- aanlegger heeft te vorderen van gedaagde - wegens:
  - twee karrevrachten naar Nederweert ƒ 2-0-0
  - het weghalen van een "heyhoop"                ƒ 1-0-0
  - het halen van vier karren turf                ƒ   1-8-0  

ƒ 4-8-0
R 94 fol. 205vo 23-11-1739
- Gevard Manders - g.m. Jenneke Wilberts Meulendijk, te Deurne - en
- Margrita Wilberts Meulendijk - g.m. Jan Peter Driessen, te Vlierden - zijn
nader van den bloede aan Arnoldus Meulendijk, hun broer en zwager, dan F.P.van 
Cotshausen.
Zij vernaderen:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - in het Dorp 3 l.

1. kn Willem Goort Loomans
2. Jan Aarts

 3-4. de straat
- land de Loverbosch 2 l.

1. Flip Warenberg
 2-3. Jan Ceelen

4. de weg   
- land de Warandacker 6 cops.

1. de warand van het Huis van Asten
2. Dries Peters
3. de weg



4. Jan Ceelen
- land de Snijerskamp 2 l.

1. de straat
2. Antoni van Riet
3. Jan Verberne
4. de verkoper

- land de Heesacker 1 l.
1. Francis Timmermans
2. Peter Jan Gijsberts

 3-4. de weg
- groes het Lindert 3 l.

1. Peter Voermans
2. Flip Warenberg
3. Gevert Paulus
4. Antoni Haasen

- groes in 't Root 2╜ l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Peter Martens
3. Jan Aart Smits
4. Lijneke Aarts 

- groes het roode Weyvelt 2╜ l.
1. de straat of weg
2. erven Willem Aart de Smit
3. Peter Jan Gijsberts
4. de Snijerskamp

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-02-6/jr. aan het Huis van Asten.

Vernadersom: ƒ 433,-.
R 118 fol 162vo 28-11-1739
Willem Jan Loomans geeft in huur aan Francis Plenders:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag, land en groes.
Aanvaarding: huis etc. half maart 1740.
           - landerijen, bloot aan stoppelen, 1740.
Het betreft: het huis, waar Willem Jan Loomans woont, schuur, stal en de
             halve hof. M.u.v. het klein huiske met de paardestal.

 - groeslanden int Root,
 - den Endenpoel,  
 - den Logtenacker langs den Hoypat,
 - den Cantersacker,
 - nog een akkertje daaromtrent ╜ l.,
 - het wortelvelt in de Pas,
 - het Bosveltje aan de Keyserdijk,
 - de huisplaats van Vester Michiels,
 - den acker agter de Pastory,
 - de helft van de Heesacker,
 - het Venackerke,
 - den acker agter Adriaan Hoefnagels,
 - den acker agter Michiel Willems,

Reparatie en onderhoud voor rekening verhuurder.
De huurder zal boven de huurgelden 2 vijm dakstro/jr. leveren.
Lasten voor de huurder: de reδle lands- en gemeente verponding  ƒ 15-00-00

              de reδle dorpsverponding     ƒ 15-00-00
              de coninxbede               ƒ  3-15-00

"Groespagt of voorlijff" - ƒ 20,-/jr. 
"Coornpagt"   - 20 vat rogge.   
R 94 fol. 206vo 02-12-1739
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Michael van Nieuwstad, collecteur
der verponding, 1738, van Peter Kanters.
Hij verkoopt aan Joost Jan Hoefnagels:
- groes 4 l.



 1-2. Hendrik Willems
3. de straat

Koopsom: ƒ 107,-.
De koper is schuldig aan Gerrit van Riet - ƒ 59,- 
te betalen binnen ΘΘn maand.
Hij verkoopt, bij executie, de goederen van de weduwe Antoni Marcelis - aan
Aart Franse Slegers:
- huis, hof en aangelag - te Astappen 3 l.

1. Lambert Lamberts
- land de Nieuwe Erve 3 l.

 1-3. Lambert Lamberts
- land de Braak 3 l.

 1-3. Lambert Lamberts
- groes/land het Heytvelt 2 l.

 1-3. Lambert Lamberts
- groes het Voortsvelt 5 l.

1. Lambert Lamberts
2. de gemeente

- groes het Beekveltje ╜ l.
1. Lambert Lamberts
2. de gemeente

- hooi- en weigroes 8 l.
1. Lambert Lamberts
2. de gemeente

- groes in de Dagmaat 2 l.
3. de Aa
4. de gemeente

Belast met: ƒ 7-00-0/jr. aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land, -
  in een meerdere rente.

- ƒ 1-00-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-10-0/jr. aan het Huis van Asten.

R 15 fol. 28 07-12-1739
Gezien het request aan U Eerw. van Hendrik Peters van de Mortel - g.m. Heylke
Jacob Linders van Hugten - weduwe Antoni Peter Driessen dat haar overledene
mans ouders bij hun dood hebben achtergelaten:
- huis, schuur, schop, groes en land - te Ostaden
en die onbedeeld worden bezeten door Andries Peter Driessen.
De twee, nog onmondige, kinderen van suppl'ts vrouw bezitten hierin 1/6e deel.
Andries Peter Driessen zou de goederen graag in eigendom hebben - deels omdat 
de goederen zwaar belast zijn en deels omdat, als ze verdeeld worden geen waar-
de meer hebben.
De overige deelgenoten zijn allen genegen hun deel over te dragen.
Het 1/6e deel van de kinderen is bij verhuur niet meer waard dan de dorpslasten.
Hij heeft verzocht om de goederen voor des kinderen aandeel aandeel te mogen
verlaten.
Naschrift: Schepenen geven toestemming mits de kinderen gevrijwaard blijven 
           van alle aanmaningen en er een acte van abandonnering wordt gepas-

 seert.



R 23 fol. 33 07-12-1739
Antony Heycoop, procureur, aanlegger - contra - Willem Jan Loomans, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig - ƒ 11,- volgens declaratie.
  - fol. 35 - overeengekomen is - ƒ 10,-.
Marge: Aanlegger heeft toestemming om "de schaare te velde" van Marcelis Dirx
       te verkopen.
R 23 fol. 34 07-12-1739
Jacob Wolters, collecteur, aanlegger - contra - Hendrik Haasen, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 2-5-8 "hoorngelt en besayt".

 
R 118 fol. 164 01-12-1739
Evert Hurkmans als momboir van Johanna Maria Loomans geeft in huur aan Willem
Jan Loomans:
- een huis, bewoond door Willem Jan Loomans, met het klein huiske, stal, 
  schuur en hof, land en groes.    
- de helft van 1/10e deel van een tiende en de helft van 1/20e deel van een 
  tiende - de Braselse en Witveltse.
- Zie acte: R 118 - fol. 123 - 29-6-1737.
- Huurtermijn: 10 jaar - met 5 jaar te scheiden na behoorlijke opzegtermijn.
- Als Johanna Maria, tot de huwelijkse of andere geapprobeerde staat mocht ko-
  men en de verhuurde goederen mocht willen bewonen en gebruiken - dan doet de
  huurder afstand.
- Lasten voor de huurder.
- "Groespagt off voorlijff - 25 gl./jr.
  "Coornpagt"              - 25 vat rogge/jr.
R 15 fol. 28 07-12-1739 1/2
Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden, aanlegger - contra - Willem Jan Loomans, 

gedaagde.
R 33 - 52 10-12-1739 2/2
Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden, aanlegger.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.
Betreft: Restant betaling van een geleverde partij boter.
- Gedaagde is schuldig gebleven wegens een, op 12-6-1738,
  geleverde partij boter ƒ 77-00-00
- Op 28-6-1738 is daarop betaald ƒ 47-10-00
  En nog door gedaagde geleverd 44 pond potasse
  α 3 st./pond ƒ  6-12-00
  Alnog 29 pond peperkoek α 2 st./pond ƒ    2-18-00   
   ƒ           57-00-00
 rest ƒ 20-00-00
- In het lopende jaar is gedaagde nog schuldig ge-
  bleven, ook wegens geleverde boter ƒ 29-14-00
  En daarop heeft betaald ƒ   25-00-00  
  ƒ            4-14-00
                     Zodat de schuld nog bedraagt ƒ 24-14-00
Deze som is tot nu toe niet ontvangen kunnen worden.
Reden om hem te "dagen"
R 118 fol. 165vo 10-12-1739
Staat en inventaris van Jenneke Maria Hoefnagels - weduwe Hendrik Kievits -
t.b.v. hun twee kinderen, Hendrik en Cornelis.
Jenneke wil hertrouwen met Dirk van der Bloemen, te Deurne.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - te Ommel 2 k,



1. erven Peter Reynders
2. Peter Jan Wilberts   

- groes/land den Uytgank 4 l.
1. Jan Verreyt
2. de Hey

- de Wespenacker 1 l.
1. Jan Verreyt
2. Hendrik Hoefnagels

- den Looacker 1╜ l.
1. Jan Verreyt
2. erven Wilbert Peters

- groes den Waterman 3 l.
1. Jasper Hendrix
2. Michiel van de Cruys

- groes het Goor 3 l.
1. Peter Jan Wilberts
2. het gewezen Convent

- weyvelt in de Engelse-beemt 2 l.
1. Peter van de Vorst
2. Michiel van de Cruys

- heytvelt na den Meulendijk 1╜ l.
1. Lambert Tijssen
2. de hey

Roerende goederen
- twee bedden met toebehoren,
- twaalf tinnen schotels, sober.
- twaalf tinnen borden,
- een tafel.  
R 118 fol. 167 12-12-1739
- Hendrik Peter Driessen,
- Francis Peters van de Mortel - g.m. Catrina Peter Driessen,
- Peter Peter Bartels - g.m. Maria Peter Driessen, te Deurne,
- Hendrik Peters van de Mortel - g.m. Heylke weduwe Antoni Peter Driessen, als

schoonvader en voogd over de onm. kinderen Willem en Jan.
Zij verklaren afstand te doen van de goederen en boedel nagelaten door hun ou-
ders, Peter Driessen - en Maria Bollen t.b.v. hun broer en zwager.
Deze verklaart de goederen te aanvaarden en de voorn. comparanten te vrijwaren 
van alle kosten en lasten.
R 118 fol. 168 18-12-1739
- Peter Joosten van Bussel - en
- Daandel Peter Coolen, borgemeesters, St. Jan 1739 - '40.
Zij zijn niet genegen, of in staat, de administratie van dat borgemeesterschap
te voeren en zijn overeengekomen met Jan, zn. Pieter van Riet om deze voor hen
waar te nemen. Volgen de voorwaarden.
Jan Pieter van Riet zal ontvangen: het collecteloon uit te betalen door de ge-



   meente. 
     ƒ 215,- door de comparanten uit te betalen.

Borg: Pieter van Riet.
R 118 fol. 170 29-12-1739
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van As-
ten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de inge-
setenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en 
afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt 
rijp was.
Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voors. jaare
1737 - 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en
het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke 
veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en 
natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat
bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten.
Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 
15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenenhebben opgege-
ven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde (des gerequireert
werdende) met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider 
sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende:

Ostaden.
- Dielis Vreynsen 1737 en 1739 verdrinken en 
                       bederven van hooi ƒ 30-00-00

1739, veel hoy en koorn
verdronken en 2╜ l. boek-
weyt bevroren ƒ   30-00-00  

ƒ    60-00-00
- Hendrik Paulus o.a. 20 schapen gestorven ƒ 36-00-00

ƒ   30-00-00        
ƒ            66-00-00

Verder alleen de totalen en bijzonderheden vermeld (G.S.)
- Steven Jansen ƒ  25,-
- weduwe Claas Verhees ƒ  30,-
- Aart Frans Slegers ƒ  25,-
- Aart Hendrik Tielen ƒ  30,-
- Hendrik Aart Tielen ƒ  55,-
- Arnold Aart Tielen ƒ  31,-
- Marcelis Peter Coolen o.a. veel schapen en 

beesten gestorven ƒ  80,- ƒ 135,-
- weduwe Dirk Lambers ƒ  47,-
- Jan Vreynsen ƒ  80,-
- Antoni Jacobs    een paard gestorven ƒ  60,- ƒ 100,-
- Paulus Geven het paard en 25 schapen

gestorven ƒ 140,-
- Mattijs van Hugten ƒ  28,-
- Aart Wilbers ƒ  55,-
- Antonis Peters o.a. 60 schapen gestor-

ven ƒ 100,- ƒ 160,-
- weduwe Jan Coolen o.a. 50 schapen en ΘΘn

beest gestorven ƒ 140,- ƒ 215,-
- Peter Coppens ƒ  65,-
- Peter Jan Aarts ƒ  45,-
- Willem Joosten ƒ  80,-
- Symon Peters ƒ  80,-
- Antoni Dirx ƒ  75,-



Dijk
- Andries Verheyen ƒ  75,-
- Joost Jan Wilbers ƒ  52,-
- Marten Jansen ƒ  45,-
- Peter Cornelis ƒ  25,-
- Jan Andriessen ƒ  31,-
- Hendrik Hendriks ƒ  85,-
- kn Geeff Paulus ƒ  81,-
- Jan Tijssen van Dijk ƒ  65,-
- Hendrik Bakermans o.a. 60 schapen gestor-

ven ƒ  60,- ƒ  95,-
- Marten Martens ƒ  59,-
- kn Marten Jan Teunis    o.a. 50 schepen en 2 paar-

den gestorven ƒ 125,- ƒ 180,-
- Marcelis Andriessen ƒ  70,-
- Willem van Vlokhoven ƒ  75,-
- Peter Verlensdonk ƒ 150,-
- Peter Franse van Bussel ƒ 170,-
- Goort Canters ƒ 120,-
- Antonis Fransen ƒ 130,-
- kn Marten Driessen ƒ  37,-

Diesdonk
- Jan Jan Smits           ƒ  60,-
- Dielis Philipsen 36 schapen gestorven    ƒ 120,-
- Jan Dirks van Hugten ƒ  69,-
- Aart Jan Aartsen ƒ  80,-
- Tiele Peter Coolen o.a. 100 schapen gestor-

ven ƒ 150,- ƒ 190,-
Ostappen

- Lambert Lamberts o.a. 40 schapen gestor-
ven ƒ  80,- ƒ 145,-

- kn Peter Driessen ƒ  37,-
- Jan Wilberts ƒ  96,-
- Willem Roymans ƒ  80,-
- Antoni Slaats ƒ  55,-
- Frans Meusse Roymans ƒ  49,-

Ommelschen Bosch
- Peter Peter Slaats ƒ  20,-
- Peter Roymans ƒ  40,-
  weduwe van den Broek ƒ  10,-
- Jan Teunis van der Linden ƒ  45,-
- Joost Antonis ƒ  13,-
- Jan Meussen ƒ  15,-
- Francis Zegers ƒ  21,50
- Hendrik Zegers ƒ  36,-

Ommel
- Jan van de Cruys ƒ  13,-
- Peter Aart Keyzers ƒ   9,-
- Jan Janse van Rest ƒ  58,-
- Joost Jansen ƒ  20,-
- Hendrik Janse Deynen ƒ  13,-
- Hendrik Everts ƒ  10,-
- Jan Philipsen o.a. 8 l. boekweit en 8 l.

koren verdronken ƒ 150,- ƒ 200,-
- Antoni Wilberts ƒ  30,-



- Frans Vrients ƒ  60,-
- Willem Roefs o.a. 3 paarden en 3 beesten 

gestorven ƒ 100,- ƒ 140,-
- Hendrik Hoefnagels ƒ 100,-
- kn Wilbert Peters ƒ  30,-
- Tijs Jacobs ƒ  18,-
- Francis Antonis ƒ  12,50
- Peter Jan Wilberts ƒ  13,50
- Antoni Philipsen ƒ   9,-
- Jan Verreyt ƒ  65,-
- Jan Fransen ƒ  42,-
- Hendrik Jan Hendriks ƒ  40,-
- Tomas Coolen ƒ  20,-
- Hendrik Goris ƒ  27,-
- weduwe Hendrik Kievits ƒ  70,-
- Joost Joosten ƒ  21,-
- Peter van de Vorst ƒ  34,-
- Jasper Hendriks ƒ  15,-

Laarbroek
- Joost Hendriks ƒ  46,-
- Cornelis Peters ƒ  21,-
- Wilbert van Lijszel ƒ  39,-
- Hendrik Berkers ƒ  61,-
- Francis Canters ƒ  18,-
- Dirk Philipsen ƒ  30,-
- Jan Teunis Jelis ƒ  41,-
- Jan Peter Roymans ƒ  60,-
- Peter Hendriks ƒ  16,-
- Jan Paulus ƒ  60,-
- Jan Janse de Laaser ƒ  18,-

Steegen
- weduwe Francis Verreyt ƒ  30,-
- Aart Driessen ƒ 125,-
- Jan Peter Polders ƒ  30,-
- Hendrik Jan Canters ƒ  35,-
- Jan Jansen Walraven ƒ  35,-
- Marten van Bussel ƒ  33,-
- Jan van Hooff ƒ  30,-
- Jan Goort Gerarts ƒ  35,-
- Hendrik Janse Walraven ƒ  19,-
- Willem Kels ƒ  43,-
- Bartel Kels ƒ   3,-
- Marcelis Loomans ƒ  11,-
- Peter Driessen ƒ  20,-
- Joost Kuypers ƒ  32,-
- Peter Fransen ƒ  40,-
- Hendrik van Ruth ƒ  30,-
- Francis Hoebergen ƒ  40,-
- Joost Hoebergen ƒ  65,-
- weduwe Aart Jacobs ƒ  32,-
- Dirk Aarts ƒ   6,-
- Lambert Tijssen ƒ  49,-
- Jan Jan Hendriks ƒ  15,-

Voordeldonk



- Peter Jansen van den Agterbosch ƒ 180,-
- Hendrik Aarts ƒ  20,-
- Arnoldus van Hugten ƒ  32,-
- Peter van de Mortel ƒ  11,-
- Joost Leendert van Hugten ƒ  22,-



- Mattijs Bollen ƒ  70,-
- weduwe Willem van Hugten ƒ  28,-
- Jan van de Leensel ƒ  58,-
- kn Bendert Vervoordeldonk ƒ  22,-
- Goort Marcelis ƒ  24,-
- Joost Philipsen ƒ  35,-
- Claas Neerven ƒ  26,-
- Dirk Joosten van Hugten ƒ 110,-
- Jelis Hendriks ƒ 116,-
- Mattijs Jansen ƒ  70,-
- Hendrik Joosten ƒ 100,-
- Peer Jacob Coolen ƒ  15,-
- Michiel Tomas ƒ  25,-
- Jacob Martens  ƒ  20,-
- Joost Joosten ƒ  28,-
- Marten IJsbouts ƒ  40,-
- Hendrik Jacob Martens ƒ  42,-
- Dirk Willem Haasen ƒ 115,-
- Wilbert Alberts ƒ  70,-
- Aart Jansen ƒ  50,-
- Marcelis Dirx ƒ  15,-
- Joseph Vervoordeldonk ƒ  32,-
- Bendert van Hooff ƒ  50,-
- Jan Peters ƒ  35,-
- Antoni Haasen ƒ  75,-
- Frans Lambers ƒ  30,-
- Hendrik Alberts ƒ  19,-
- Claas Paulus ƒ  32,-
- Mattijs Haasen ƒ  24,-
- Gijsbert Coninx ƒ  24,-
- Jan Stevens ƒ  50,-

Wolfsberg
- Jan Marcelis Daandels ƒ  20,-
- weduwe Jan Lintermans ƒ  10,-
- Claas Philipsen ƒ  32,-
- Cornelis Lamberts ƒ   6,-
- Jacob Joosten ƒ  14,-
- Dries Peters ƒ  21,-
- Antoni Jaspers ƒ  35,-
- Jan Vrients ƒ  20,-
- Gerard Tijssen ƒ  15,-
- Teunis Plenders ƒ  22,-
- weduwe Jan Plenders ƒ  14,-
- Hendrik Marten Gielen ƒ  28,-
- Peter Voermans ƒ  40,-
- weduwe Paulus Hoefnagels ƒ  70,-
- Hendrik Haasen ƒ  90,-
- Hendrik Peters van de Mortel ƒ  22,-
- Jan Tomas ƒ  26,-
- Marten van Deursen ƒ  11,-
- weduwe Hendrik Huyberts ƒ  10,-
- Francis Coolen ƒ  40,-
- Hendrik Peter Driessen ƒ  10,-
- Tomas Philipsen ƒ  16,-



- Jan Haasen ƒ  65,-
- Jan van Helmont ƒ  70,-
- weduwe Jacobus Bosbremer ƒ  15,-
- weduwe Claas van Weert ƒ  26,-
- Mattijs Slaats ƒ  95,-

Heusden
- Mattijs Dirx ƒ 180,-
- weduwe Jan Kerkels ƒ 170,-
- Goort Fransen van Bussel ƒ  70,-
- joost van Bussel ƒ  20,-
- Peter Martens ƒ  28,-
- Francis Willem Loomans ƒ  20,-
- Steven Antonis ƒ  12,-
- Wilbert Huyberts ƒ  21,-
- Wouter Antonis ƒ  35,-
- Dirk Jansen ƒ  55,-
- weduwe Antoni Verhindert ƒ  34,-
- Jan Bendert van Hooff ƒ  35,-
- Willem Rijnders ƒ  32,-
- Jelis van Helmont ƒ 100,-
- Dries van Hugten ƒ  55,-
- Jan Tijssen ƒ  50,-
- Leendert Jacob van Hugten ƒ  70,-
- Jan Dirks van Hugten ƒ  32,-
- Bruysten Peters van Someren ƒ  70,-
- Willem Jan Slaats ƒ  30,-
- Hendrik Wolfs ƒ  15,-
- Leendert Jan Dirks ƒ  65,-
- Leendert Joosten van Hugten ƒ  35,-
- Jan Aarts van Heusden ƒ 100,-
- Mattijs Rijnders ƒ  34,-
- Gerrit Peters ƒ  26,-
- Peter Peters ƒ  17,-
- Antoni Vrients ƒ  15,-
- Daandel Peter Coolen ƒ  70,-
- Jan Jan Slaats ƒ  30,-
- Jan Peters ƒ  20,-
- Aart Verhees ƒ  90,-
- Jan Willem Loomans ƒ  30,-
- weduwe Hendrik Peter Slaats ƒ   5,-
- Willem van den Eynden ƒ  38,-
- Goort Antonis van Bussel ƒ  52,-
- weduwe Willem Welten ƒ  22,-
- Claas Daandels ƒ  25,-
- IJsbout Hendriks ƒ  35,-
- Jan Fransen van Bussel ƒ  24,-
- weduwe Gerrit Kerkels ƒ  71,-

Dorp
- Jan Slegers ƒ  50,-
- Jan Jansen ƒ  10,-
- Philips Warenberg ƒ  49,-
- Goort Mattijs Kuypers ƒ  30,-
- Antoni Metten ƒ  19,-
- Hendrik van Geldrop ƒ  18,-



- Jan Antonis de Smit  ƒ  38,-
- Arnoldus Meulendijk ƒ  35,-
- Francis Timmermans ƒ  44,-
- Jan Jansen van Dijk ƒ 125,-
- Dirk Hoebergen ƒ  34,-
- weduwe Jan Verlensdonk ƒ  27,-
- Peter Jan Hoefnagels ƒ  83,-
- Martinus Fransen ƒ   7,50
- Tomas Overhoff ƒ  16,-
- Martinus Jan Paulus ƒ  97,-
- Jan Vernerne ƒ 125,-
- weduwe Peter Verberne ƒ  37,-
- Jan Aart Smits ƒ  40,-
- Jan Goort Loomans ƒ  80,-
- Peter Loomans ƒ  95,-
- Andries Verreyt ƒ  34,-
- Paulus Jelis ƒ  31,-
- weduwe Jan van Geldrop ƒ  40,-
- Jan Jan Paulus ƒ  90,-
- Jacob Sauve ƒ  20,-
- Antoni de Kuyper ƒ  30,-
- Jan Lambers ƒ  21,-
- Jan Willem Trouwen ƒ  18,-
- Teunis Peters van de Mortel ƒ  12,-
- Jan Peter Smits ƒ  20,-
- Gerrit van Riet ƒ  18,-
- Jan Verhoysen ƒ  80,-
- weduwe Frans Doensen ƒ  34,-
- Philips Goossens ƒ  30,-
- Goort Buckums ƒ  40,-
- Bernardus Brunas ƒ  18,-
- Dielis van den Berge ƒ  21,-
- Reynder Peters ƒ  52,-
- Michiel van de Cruys ƒ  12,-
- Antoni Voermans ƒ  86,-
- weduwe Tijs van de Cruys ƒ  10,-
- Peter Coopmans ƒ  31,-
- Marcelis Jansen ƒ  15,-
- weduwe Frans Huyberts ƒ  66,-
- kinderen Jan Hoefnagels ƒ  22,-
- Joost Hoefnagels ƒ  40,-
- Goort Manders ƒ  70,-
- Willem Jan Loomans ƒ  55,-

Somma totalis bedraagt dese lijste van de schade:
ƒ 13237-0-0.

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het
opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken
en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aange-
teekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis.
Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten 
aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het ver-
hagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een me-
nigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten



als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en voor-
al in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is
gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor
deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten
te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaa-
de en executiecosten moeten ondergaan.
In teeken der waarheyt hebben wij deese ten pothocolle onderteekent binnen 
Asten, desen 28 december 1739.     



R 154 fol. 33 28-12-1739
Gezien het request van Martinus Jan Paulus, d.d. 21-9-1739, waarin hij te ken-
nen geeft - dat hij weduwenaar is van Margriet Smits en tijden dit huwelijk 
verschillende goederen heeft aangekocht en dienaangaande ook verscheidene 
schulden  heeft  moeten  maken  en  waarover  hij  al  enige  malen  in  rechten  is 
aangesproken en nu weer opnieuw, "waardoor hij voor een totaal ruin geschapen 
staat te worden".
Hij zou dit kunnen voorkomen, door van zijn vaste goederen voor een waarde van 
- ƒ 200,- te mogen verkopen of te belasten en daarmee al zijn schulden en las-
ten betalen.
E.e.a. kan echter niet geschieden omdat er nog een onm. kind in leven is van 
zijn dochter, verwekt bij zijn eerste vrouw.
Hij verzoekt toestemming van het College.
Naschrift: Gehoord hebbende Jan Janse Paulus en Jan Jan Peter Smits, naaste
           "bloetvrienden" van het onm. kind, welke ons adviseerden e.e.a. toe 
te staan.
           Hij zal mogen verkopen - een gedeelte van een "tiende" - sinds 
           10-4-1734, in belening aan Otto van den Boer, coopman, te Eyndhoven,
           om hiermee zijn schulden met van den Boer te vereffenen en van het
           overblijvende zijn overige schulden betalen.
R 118 fol. 193 30-12-1739
Andries Peters - en Mechel Paulus Geven, zijn vrouw, doen "te niet" de huwe-
lijksvoorwaarden - schepenen - d.d. 19-10-1685.
- Mechel Paulus Geven heeft kinderen uit een errder huwelijk met wijlen Adriaan
  Willems.
- De huurgelden van de goederen, gelegen te Bakel, blijven bestemd voor de kin-
  deren van Maria, haar overleden dochter.
  Deze zullen alnog - ƒ 100,- krijgen.
Naschrift: 12-12-1748 - Mattijs Dirks heeft ontvangen van Willemyn Adriaans -
                        g.g.m. Wilbert van Bussel, te Bakel - ƒ 100,- die deze

 ingevolge voors. acte aan voorn. Mattijs Dirks moest
 uitkeren.

R 94 fol 209vo 31-12-1739
Jan Willem Trouwen verkoopt aan Jan Bonaventura Loomans:
- huis, hof en aangelag - aan de Kerk 1 l.

1. Antoni Muyen
 2-3. de straat

4. Andries van Ruth
Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land.
R 118 fol. 193 31-12-1739
- Aart Peter Driessen,  
- Hendrik Willems van den Eerenbeemt, als erfgenaam van Jan Dirk Coolen - en
- Willem Jan Loomans.
Zij geven procuratie aan Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, om na-
mens hen te innen - alle nog onbetaalde rekeningen van: 

de coninxbeden 1722 - 1723 en 
   de verpondingen 1723
waarover de voorn. Jan Dirk Coolen en Willem Jan Loomans collecteur zijn ge-
weest.
Kosten: ƒ 10,- van iedere - ƒ 100,- met recht van accordering, schikking enz.



R 118 fol 194 31-12-1739
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Michael van Nieuwstad, als collecteur 
der ordinaire landsverponding, 1738, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Symon Peters ƒ  7-16-10
- Jan Janse van Rest ƒ  6-00-11
- Jan van de Cruys ƒ  9-14-00
- Jan Peters ƒ 10-10-02
- weduwe Francis Verreyt ƒ  8-12-02
- Petr Fransen ƒ  7-10-12
- Marten Kerkhoff ƒ  9-14-10
- Mattijs Jansen ƒ  3-16-12
- Catarina Andriessen ƒ  7-12-12
- Gelis van Helmont ƒ 13-13-04
- Goort Antonis van Bussel ƒ  5-03-14
- Jan Janse Slaats ƒ 10-12-06
- IJsbout Hendriks ƒ  4-05-12
- Andries van Riet ƒ  8-00-14
- weduwe Gerrit Janse Bernaarts ƒ  5-19-12.



R 20 fol. 197 02-01-1740
De Drossard, aanlegger,
- contra 
Hendrien Tijsse Somers - g.m. Joost Jan Faassen, te Helmont, gedaagde.
- Zij is "aangehaalt en opgevat" en heeft bekent - dat zij heden hier langs
  de huizen heeft gaan bedelen.
  Zij is enige tijd van haar man weggeweest en heeft zich hier en daar opgehou-
  den.
  Naschrift: Zij wordt veroordeeld tot zes weken gevangenschap, op water en 
             brood - ten koste van de stad Helmont.

   E.e.a. volgens ha Ho. Mo. Placaat - d.d. 1-4-1738, art. 10 en 11.
R 15 fol. 36 05-01-1740
Gerrit van Riet, commies van den tol, aanlegger.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.
- Gedaagde doet "hantligting" t.b.v. aanlegger tot verhaal van een obligatie
  van - ƒ 200,- met intrest - d.d. 16-7-1738 van:
  - een huis en een klein huiske "de Valk" aan de Kerk.
  - land de Logten ╜  l.
  - de Moolenacker 2  l.
  - de Roemersacker 1╜ l.   
  - den Bruystenacker 2╜ l.
  - de Pastorybeemt - te Ostaden  2  l.
  - het Bosveltje 2  l.
  - groes het Swartbroek 5  l. 
  - groes te Ommel 1  l.
  - land  de Meulenacker 1╜ l.
  - land  aan het Kerkehuys 5  cops.
  - land  aan de voorste Pas 1╜ l.
  - in het Bosvelt 3  l.    hiervan de helft.
  - groes de Pas 1  l.
  - de helft van 1/10e e 1/20e deel van de Braselse en Wiltveltsche tiende.
  Gedaagde verklaart verder - geen vaste goederen te hebben, die aan de schuld-
  brief verbonden zijn en stemt in met publieke verkoop.     
R 118 fol. 195vo 05-01-1740
- Antoni Muyen - g.m. Maria Reynier van Geldrop,
- Hendrik van Geldrop,
- Dirk de Haan - g.m. Anna van Geldrop,
- Antonet van Geldrop - g.g.m. Adriaan Jansen.
Zij zien af van de nalatenschap en goederen van wijlen Jan van Geldrop, hun 
broeder, t.b.v. Jenneke Jan Martens, zijn weduwe.
R 94 fol. 210vo 06-01-1740
Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, verkoopt, uit kracht van decreet
en autorisatie van het Corpus van Asten, de verhandlichte goederen van Peter 
Janse van de Vorst.
Hij verkoopt aan Juffr. Johanna Margareta Lovens - weduwe Mr. Theodorus Fran-
ciscus Schenaarts, te Aarle Rixtel: 
                     de helft van hoeve - de Agterbosch t.w.:
- huis, schop, stallingen, hof en aangelag - met de wei, land en hei 
  aanelkaar 100 l.



1. Hermannus Alberts e.a. 
2. de gemeente e.a. 

 3. Peter Driessen e.a. 
4. Aalke Vervoordeldonk e.a.

- land den Boeschotacker 54 l.
gelegen aan het voors. aangelag
en nevens de gemeente en Peter
Driessen e.a.

- Land de Lensdonck 12 l.
1. Goort Marcelis
2. Heycoop
3. de Weert
4. Hr. Alberts

- het Weyvelt 9 l.
1. Heycoop

 2-3. Aart Tielen
4. Goort Marcelis

- groes de Weert  3 l.
1. de Aa
2. Heycoop
3. Alberts

- heiveld 40 l.
1. het veld van de hoeve de Bottel
2. de gemeente

 3-4. Alberts
- heiveld 12 l.

1. Alberts
2. Marten IJsbouts

 3-4. Goort Marcelis
Belast met: de helft van - ƒ 0-12-8/jr. in een meerdere cijns aan het Huis van

  Asten.
Koopsom: ƒ 340,-.

Hij verkoopt aan: Michiel van Nieuwstad (zichzelf):
- huis, hof en aangelag (in huur bij Jan Hikspoors G.S.) 3 l.

1. Martinus Jan Paulus
 2-4. Jacob Martens

3. de straat
- land de Reuzelman 3 l.

1. Alberts
2. Martinus Jan Paulus
3. de straat
4. de hoeve de Agterbosch

- land het Rinkvelt 2 l.
1. Goort Marcelis  
3. Marten IJsbouts

- land de Hoefacker 2 l.
1. kn Bendert Vervoordeldonk
2. Wilbert Alberts
3. de straat
4. Bendert Vervoordeldonk

- groes de Horst 1 l.
1. Martinus Jan Paulus

 2-3. Frans van Hugten
4. Aart Tielen

- groes het Hoyvelt 2 l.
1. Martinus Jan Paulus
2. weduwe Leendert van Hugten
3. kn Bendert Vervoordeldonk
4. Antoni Haasen

- groes het Eeusel 1 l.
1. Martinus Jan Paulus
2. de Agterbosch
3. Alberts



4. Aart Tielen
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 2-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.
koopsom: ƒ 36,-.

Hij verkoopt aan Joost Gerrit Kerkels:
- huis, schuur hof en aangelag 1 l.

1. Aalke Vervoordeldonk
2. kn Catalijn Vermeulen

- land den Bunger 1 l.
1. kn Jan van Hugten
2. kn Willem Haasen 

- land den Berg 3 l.
1. kn Jan van Hugten
2. de warande van het Huis van Asten

- groes/land 3 l.
1. Catalijn Andriessen
2. Jan Peters

- hooiveld 4 l.
1. Aalke Vervoordeldonk
2. Jan Stevens

- groes hoog Eeusel 3 l.
1. kn Bendert Vervoordeldonk
2. Francis Lamberts

- groes het Biesvelt 4 l.
1. Aalke Vervoordeldonk
2. kn Bendert Vervoordeldonk

- groesbeemd 4 l.
1. Aalke Vervoordeldonk
2. Aalberts pred.t

Belast met: ƒ 0-2-8/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land
- 1 vat rogge/jr. in een meerdere rente aan Juffr. Schenaarts, te
  Weert.

Koopsom: ƒ 140,-.
Hij verkoopt aan Pieter Willem Loomans de goederen van Marcelis Daniels:

ook: R 153 - 1-12-1739.
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 2 l.

1. Dries Peters e.a. 
2. Adriaan Lintermans

Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
- land de Peelpat 3 l.

1. Jan Stevens
2. Antoni van Riet

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
- land den Ijsereman ╜ l.

1. Dries Peters
2. Adriaan Lintermans

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
- de Warandacker 1 l.



1. Cotshausen
2. kn Dries Tomas en Jan Haase

Verponding: ƒ 3-02-0/jr.
Bede - ƒ 0-06-0/jr.
- land de Ven 3 l.

1. Peter Voermans
2. de Beemtstraat
3. Jan van Helmont

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
- land de Wouterman 2 cops.

1. Francis Coolen
2. Tomas Philipsen

Verponding: ƒ 0-02-0/jr.
- land de Appart 1 l.

1. Jacob van Hugten
2. weduwe Tomas Hoefnagels

Verponding: ƒ 0-06-0/jr.
- de Heesacker 1 l.

1. Martinus Jan Paulus
2. Paulus Hoefnagels

Verponding: ƒ 0-06-0/jr.
- groes het Hoyvelt 4 l.

1. kn Jan Vrients
2. Jan Aarts
3. de Aa

Verponding: ƒ 3-00-0/jr.
- groes het Weyvelt 1╜ l.

1. weduwe Paulus Hoefnagels
 2. Gerrit Tijsse
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- groes het kleyn Veltje 1 l.

 1-3. Claas Philipsen
2. Adriaan Lintermans

Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan de kerk van Asten.

- ƒ 0-13-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 265,-.

R 94 fol. 215vo 07-01-1740
Pieter Willem Loomans verkoopt aan Jan Janse van Dijk:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Dries Peters e.a. 
2. Adriaan Lintermans

- land de Peelpat 3 l.
1. Jan Stevens
2. Antoni van Riet

- land den Appert 1 l.
1. Jacob van Hugten
2. weduwe Tomas Hoefnagels

- het Weyvelt 1╜ l.
1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. Gerrit Tijssen

Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 200,-.

Hij verkoopt aan Adriaan Lintermans:
- land den IJsereman 1╜ l.

1. Dries Peters
2. de koper

- land de Warandacker 1 l.
1. Cotshausen



2. kn Dries Tomas en Jan Haasen
Koopsom: ƒ 35,-.

Hij verkoopt aan Hendrien - weduwe Paulus Hoefnagels:
- land de Venacker 3 l.

1. Peter Voermans
2. de Beemtstraat
3. Jan van Helmont

Koopsom: ƒ 45,-.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- land den Heesacker 1 l.

1. Martinus Jan Paulus
2. Paulus Loomans
3. Joost Loomans
4. weduwe Paulus Hoefnagels

- groes het Kleynveltje 1 l.
 1-3. Claas Philipsen

2. Adriaan Lintermans
Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan de Kerk van Asten. 

Koopsom: ƒ 45,-.
R 94 fol. 217 07-01-1740
Jan Janse van Dijk verkoopt aan Pieter Loomans:
- land het Heesackerke 1 l.

1. de koper
2. weduwe Jan Peter Smits
3. Antoni Voermans
4. de weg

Koopsom: ƒ 40,-.
R 94 fol. 217vo 08-01-1740
Gerrit van Riet, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der verpondingen,
1738, executeert de goederen van Huybert Wilberts, te Heusden.
Hij verkoopt aan Dries Dirks van Hugten:
- huis, hof en aangelag 2╜ l.

1. Dries van Hugten    
2. Leendert Jacobs
3. de straat
4. Jan Dirks

- land de Behelpenacker 3╜ l.
1. Jan Benders
2. Goort van Bussel
3. het Huis van Asten
4. Jelis van Helmont

- land de Goortjensacker 3 l.
1. Jelis van Helmont

            2-3-4. het Huis van Asten
- land de Venacker 2 l.

1. weduwe Teunis Verhindert



2. Dirk van Heugten
3. Goort van Bussel
4. Dries van Hugten

- groes het groot Bemtje 3╜ l.
1. Jan Peters
2. Jan Dirks van Hugten

 3-4. het Huis van Asten
- groes het kleyn Bemtje 2 l.

1. Jacob Leenders
2. Goort van Bussel
3. het Huis van Asten
4. Jan Benders

- groes het Kalvereeusel 1╜ l.
 1-3. Jan Dirx

2. Goort van Bussel
4. Gerrit Peters

- groes/weiveld het Weyvelt 5 l.
 1-2. Dirk van Hugten 

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 3-0-0/jr. aan de Kempe-
  naar van het Gemene Land.
- 3 vat en 3 cop rogge/jr. aan Michael van Nieuwstad c.s. - te
  lossen met 14 st./vat tegen de penning 25.

Koopsom: ƒ 90,-.
R 118 fol. 196 09-01-1740
Jacobus Losecaat verklaart dat, in 1739, op last van borgemeesters en collec-
teurs, door de vorster 62 arresten zijn gedaan, tot verhaal van ca. ƒ 700,-.
"Alhoewel door de regenten aan verscheyde arme ingesetenen haare lasten voor 
fout en wanbetaalingen aan de borgemeesters en collecteurs wort goetgedaan om-
dat veele goederen, indien verkogt worden, dikwils weynig of geen gelt koomen
te gelden. Waarvan de gemeente niet alleen de lasten voor wanbetaaling moet 
goet  doen  maar  daarenboven  de  executiekosten  moeten  betaalen,  gelijk  sulx 
verscheyde maale in voorige jaaren en nog geschiet is dat verscheyde goederen 
bij executie sijn verkogt die geen gelt hebben mogen gelden waarvan de gemeente
alle de lasten niet alleen hebben moeten goed doen, maar selfs de executiecos-
ten hebben moeten leyden. Welke lasten die voor fout en wanbetaaling aan de
borgemeesters en collecteurs soo van de Reeele als van Personeele lasten werden
goedgedaan en gevalideert - bedraagt jaarlijks ca. 600 gl. het eene jaar meer 
het ander jaar minder, soo door de abandonneeringe der goederen als ook het 
geene uyt consideratie werd goed gedaan om de executiecosten voort te koomen
als ook van de menschen aan het woonen te houden als andersints.
Eyndigende,  hij  comparant,  hiermeede  sijne  opregte  verklaaringe  waarbij  na 
voorgaande prelectuure verklaart te persisteeren.   
R 15 fol. 40 10-01-1740
Joost Willem Loomans, aanlegger - contra - Maria Janse Metten - weduwe  Dirk

Lambers, gedaagde.
R 15 fol. 40 10-01-1740
Isaac van Langenhove, coopman, te Zirkzee, voor hem Michael van Nieuwstad,aan -
legger - contra - Willem Jan Loomans voor zichzelf en mede voor zijn minderj. 
dochter Maria, gedaagde.
Betreft: Schepenobligatie - d.d. 31-1-1739 - ƒ 2000,- t.b.v. aanlegger.
         Aanlegger is "bedugt" dat gedaagde zijn meubilaire goederen en gereede



         effecten zal verbrengen.
         Zoals hij in presentie van U Eerw. "reets sijn roem heeft gedragen dat 
hij seeker sijn paart hadde verkogt.
         Er is ook nog sprake van een bedrag van - ƒ 472-1-0 terzake van door 
         aanlegger geleverde oesters etc.
         En dat, als de gehele "zaak" doorgang vindt dit tot merkelijke schade"
         van het onm. kind zal zijn.
         Evert Hurkmans, de momboir, is daarom in overleg gegaan met aanlegger 
en accoord geworden op een som van - ƒ 330-0-0.
         E.e.a. komt omdat deze handel zich heeft afgespeeld toen de moeder van 
het kind nog leefde en dus mede-verantwoordelijk was. Na het overlij-
         den van de moeder heeft het kind van haar geδefd o.m.:
         - de helft van 1/10e en 1/20e deel van een tiende.
         En waarvan de andere helft in bezit is van Jan Willem Loomans.
         Voorgesteld wordt om het deel van het kind te voegen bij het deel van
         de vader, te verkopen, en uit de opbrengst - ƒ 330-0-0 te betalen.
         Van e.e.a. zal de momboir wel behoorlijk - rekening, bewijs en reli-
         qua - moeten doen.
R 118 fol. 197 11-01-1740
Willem Jan Loomans verkoopt aan Peter Marcelis Berkers, voerman:
- een kar met drie paarden en toebehoren, als huif, haam, zaal en tomen.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 118 fol. 197vo 15-01-1740 1/2
Gerrit van Riet, commis van den Tol, gerechtsbode, geeft procuratie aan Antoni
Heycoop, procureur, om namens hem, in te vorderen van Jan Willem Loomans:
- ƒ 200,- volgens obligatie - d.d. 16-6-1738.
R 33 - 52 15-01-1740 2/2
Gerrit van Riet, commies van den Thol en gerechtsbode, aanlegger.
- contra
Willem Jan Loomans, gedaagde.     
Gedaagde wordt "gedaagd" om "behoorlijke en wettige hantligtinge te doen"
t.b.v. aanlegger - dit tot verhaal van - ƒ 200,- met verlopen intrest - d.d.
16-6-1738.
Onderpanden:
- een huis en een klein huiske - "de Valk" aan de Kerk.
- een akkerke op de Logten ╜ l.
- den Moolenacker 2 l.
- den Roemersacker 1╜ l.
- den Bruystenacker 2╜ l.
- den Pastoryenbeemt te Os-

taden 2 l.
- groes het Bosveltje 2 l.
- groes het Swartbroek 5 l.
- groes te Ommel 1 l.
- de Meulenacker 1╜ l.
- land aan het Kerkehuys 5 cops.
- land aan de voorste Pas 1╜ l.
- groesveld het Bosvelt 3 l. - hiervan de helft
- groes de Pas 1 l.
- de helft van 1/10e en 1/20e deel van een clamptiende - de Braselse en Wit-
  veltse tienden.
De goederen zullen publiek worden verkocht.



R 95 fol. 1 18-01-1740
Jan Jansen van Rest verkoopt aan Marten van de Loverbosch:
- groes 10 l.

1. weduwe Jacob van de Cruys
            2-3-4. het Broek

- den Dries over de straat 1╜ l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. Hendrik Halbersmit en de schuur 

      van de koper
3. de straat
4. het Broek

Koopsom: ƒ 300,-.
R 142 01-02-1740
Isaacq van Langenhoven, koopman, te Zirkzee, verkoopt, na vonnis - d.d. 
1-2-1740 - "alle de meubilen en gereede effecten" van Willem Jan Loomans.
Dit tot verhaal van - ƒ   2000,-  

Opbrengst: ƒ 12-15-0
R 95 fol. 1vo 02-02-1740
Arnoldus Marten van Deursen, te Leende, voor zichzelf en mede voor zijn broe-
der en zuster, Antoni en Anna Maria, te Leende, verkopen aan Jan Verberne,
schepen, te Asten:
- land 2 l.

1. het gemene land
2. erven Goort Doensen e.a. 

 3-4. de weg
- land 1 l.

1. erven Willem Aarts
2. Gerrit van Riet
3. Goort Lomans
4. de pad

Koopsom: ƒ 33,-.
R 118 fol. 198vo 08-02-1740
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Willem Jan Loomans, dat deze 
in eigendom bezit:
- de helft van 1/10e deel in een tiende,
- de helft van 1/20e deel in een tiende,
- huis, stal, hof, aangelag, land en groes.
Hij heeft toestemming gegeven om dit te verkopen t.b.v. zijn crediteuren.
Bij verkoop, zal, naar onze inzichten, de opbrengst ca. - ƒ 1000,- bedragen
omdat de goederen "seer weynig koomen te gelden". Waar dan van af moet:
- de kosten der verkoping,
- drie jaar achterstand in lands- en dorpslasten,
- twee geldsommen van resp. - ƒ 200,- en - ƒ 187-10-0 met achterstand van
  intrest.
Het restant wordt geprefereert aan Isaacq van Langenhove, coopman , te Zirk-
zee, voor de obligatie die hij t.l.v. Willem Jan Loomans bezit.  



R 118 fol. 199 13-02-1740
Inventaris van Maria - weduwe Willem Jansen - t.b.v. Jan, Peternel, Francis,
Alegonda en Jennemie, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Marcelis Dirk van Hugten.

Onroerende goederen.
- huis, hof en aangelag 4 l.

1. Dirk Driessen
2. Goort van Bussel

- land 2 l.
1. Dirk Andriessen
2. Willem van den Eynden

- land 2 l.
1. Willem van den Eynden
2. Jan Willem Loomans

- land 1╜ l.
1. IJsbout Hendriks
2. Jan Fransen

- groes 3 l.
1. Willem van den Eynden
2. Gerrit Peters

Roerende goederen o.a:
- vijf stoelen, 
- een ijzeren pot, een struifpan, sober.
- een hoge kar en een slagkar.
R 118 fol. 200vo 13-02-1740
Inventaris van Marcelis Dirk van Hugten - g.g.m. Heylke Gerrit Kels - t.b.v.
Anna, Dirk, Jan, Peter en Gerrit, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Maria Jansen de Roy.

Onroerende goederen.
- land en groes 1╜ l.

1. Goort Antonis    
2. Aalke Vervoordeldonk

- land 1╜ l.
1. Jan Stevens
2. weduwe Jan Plenders

- land 1╜ l.
1. Jan Wouters
2. kn Marcelis Berkers

Roerende goederen
- een halve koets,
- een kist,
- een koperen en een ijzeren ketel.
      
R 118 fol. 201vo 25-02-1740
- Willem van Riet, rijdende commis van de grooten Brabandsche zwijgende landtol
  in Draband, getuigd, op order van Mr. Antoni Wevering van Hoey, Raad- en 
  Rentmeester Generaal der Domeinen van Braband, dat hij op 8 febr. l.l. heeft 
aangehouden Abraham, de knecht van Tomas Peters, te Valkensweert, daar bij 
  was een zoon van Tomas Peters (zo hij, comparant, vermeend genaamd Peter).
- Zij voerden een kar, bespannen met twee paarden en geladen met 12 of 13 zak-
  ken meel.



- Comparant heeft voorn. Abraham, bij het huis van Jan Tijssen van Dijk, op de
  weg naar Lierop gelegen, naar de tol gevraagd.
- Waarop deze antwoordde: "Ik heb tol", welke tol de comparant verzocht om te 
zien en waarop Abraham hem vertoonde een tolbriefje - d.d. Helmont 31-1-1740.
- Comparant heeft daarop de voorn. Abraham "gecalangeert" omdat hij geen tol-
  briefje van de geladen tarwe bij zich had.
- Over deze aanslag wilde Abraham met de comparant accorderen en heeft ver-
  schillende malen geld geboden, zoals Jan Tijssen van Dijk vijf pistoletten
  wilde geven, voor de voorn Abraham, om van de aanslag ontheven te zijn. 
- Comparant heeft Abraham verweten dat hij op het voors. tolbriefje wel vier 
maal gevaren had, waarop deze antwoordde: "neen, maar tweemaal".
- Doordat zij geen accoord konden treffen heeft hij, comparant, aan Abraham 
  verzocht om mee te gaan naar het comptoir van de Tol, alhier, samen met Peter
  Tomas Peters.
- Halverwege gekomen zijnde, tussen de Wintmoolen en Vorselen (ca zeven uur
  's avonds) is hij, comparant "met gewelt geattaqueert en overvallen geworden"
  door voorn. Abraham, "soodanig dat hij, comparant, ter aarde nederwerpte en 
met sijn sweep verscheyde slagen op sijn hooft heeft toegebracht".
  Waardoor hij, comparant, "verscheyde quetsure in sijn hooft heeft bekoome on-
  der welk slaan denselve Abraham het snaphaan en bangenet van de comparant
  heeft ontnoomen, hetwelk hij mede nam en heeft alsdoen de voorn. Abraham met
  sijn bijhebbende kar en paarden is omgekeert en terug gevaaren en is alsoo 
  met gewelt ontkoomen, latende de comparant ter aarde leggen".
- Eindigende hiermee zijn oprechte verklaring enz. enz.     
   
R 95 fol. 2vo 15-02-1740
Antoni Willem Loomans is schuldig aan Michael van Nieuwstad, te Helmont:
- ƒ 100,- α 4%.
Marge: 2-7-1746 gelost.
R 95 fol. 3 22-02-1740
Marcelis Andriessen en Goort Buckums, als momboiren van het onm. kind van Aart
Willem de Smit, geven in belening aan Jan Jansen van Dijk:
- groes en een akkerke - int Root 5 l.

1. een dijkje
2. Arnoldus Meulendijk
3. den Dijk 
4. Willem Loomans en Francis Timmermans 

Beleentijd: 4 jaar Beleensom: ƒ 100,-.
R 118 fol. 202vo 25-02-1740

Interrogatorium
voor Willem van Riet, commis van den grooten  

Brabandsche zwijgende landtol.
Compareerde, Jan van Dijk, 44 jaar, hem werd gevraagd - off hij niet  
weet,  dat  de  requirant,  op  8  febr.  l.l.,  bij  sijn  huis  niet  heeft 

aangeslagen, seekere Abraham, sijnde een knegt van Tomas Peters, 
          woonende tot Valkensweert, ter saake den selve geen tol bij hem was 
hebbende van de tarwe op sijn kar, bespannen met twee paarden, gelaa-

den had.
Deponent verklaart - dat hem kennelijk is dat de requirant de voorn. Abraham 
heeft aangeslagen, maar niet te weeten off den tol goet was off niet, off ook 



niet of hij tol off geen tol bij hem had.    
Off op die aanslag de voorn. Abraham met de voorn. requirant niet 
wilde accordeeren om in der minne af te doen en off de selve Abraham
niet verscheyde maale aan de requirant gelt presenteerde om van de 
aanslag ontslaagen te weesen.

Deponent verklaart dat dit zo is geweest.
Wert mede gevraagt off hij deponent voor de voorn. Abraham aan de
requirant niet heeft gepresenteert, vijff pistoletten, off hij depo-

          nent mede niet gehoort off gesien heeft dat de voorn. Abraham aan de 
requirant een tolbriefje vertoonde en dat de requirant seyde: "daar 
          heb je wel vier maal op gevaaren en dat den voorn. Abraham seyde: 

"Neen, maar tweemaal"    
Deponent verklaart - dat Abraham aan de requirant heeft gepresenteert, ca. 40
gulden en dat hij, deponent alsdoen presenteerde aan de requirant vijff vosjes
of pistoletten, dog sonder last van imanden en verklaart verder den inhoud van
desen art. waar te wesen.

En off hem, deponent, niet kennelijk is dat den requirant met de 
voorn. Araham en de soon van Tomas Peters in den avont, ontrent see-
ven uuren, te zaame, met de kar en paarden, van sijn huys sijn gegaan 
na het comptoir.      

Ja.
Wert ook gevraagt - off in denselve avont, binnen het uur off daaron-

          trent, den voorn. Abraham met de kar, paarden en tarw met de soon van 
Tomas Peters aan sijn huys wederom niet terug sijn gekoomen. 

Deponent verklaart dit niet te weten.
Off hij, deponent, also doen niet gesien, gehoort, off weet, off de
voorn. Abraham op de kar off bij hem had, het snaphaan en bangenet
van de requirant, alsook niet weet waar het selve is.

Deponent verklaart dit miet te weten.
R 95 fol. 4 08-03-1740 ook: R 153 - 8-3-1753
Godefridus Brengers - g.m. Anna Margareta Houtappels - weduwe Peter Jan Loo-
mans, te Weert, verkoopt aan Antoni Voermans:
- een obligatie van - ƒ 187-10-0, de verkoopster, bij versterf van haar doch-
  ter, Helena Peter Loomans, aangekomen en - d.d. 27-9-1738 - voor schepenen 
  Asten gepasseert.
Marge: 24-5-1743 - copie gemaakt voor Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts als

         momboiren over Jan en Maria Loomans. 
  
R 95 fol. 4vo 10-03-1740
Hendrik Meusse Roymans verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- een obligatie van - ƒ 150,-, schepenen Asten - d.d. 4-3-1682 - t.l.v. Joost
  Jan Tielen en t.b.v. Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth.
De verkoper is ze aangekomen bij versterf van zijn ouders.
De intrest wordt nu betaald door Aart Hendrik Tielen 

Koopsom: ƒ 60,-.
Marge: 15-1-1792 - Jan en Willem van Dijk,

         Jan Slaats N.U. en Jan Brunas N.U. kinderen en erven van 
         Jan Jansen van Dijk zijn voldaan en schelden de achterstal-
         lige intrest kwijt.

R 23 fol. 38 14-03-1740



Hendrik Tempelaar, deurwaarder, te Bakel - contra - Jan Peter Smits, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 5-10-0 wegens executiekosten in 1736 - volgens accoord -
  aanlegger wil e.e.a. onder eede bevestigen.
- Gedaagde zegt niets schuldig te zijn, temeer daar aanlegger zijn goederen 
  verkocht heeft - hij wil e.e.a. onder eede bevestigen.  
R 95 fol. 5 15-03-1740
Michael van Nieuwstad, te Helmont, verkoopt aan Hendrik Aarts, als gebruiker:
- huis, hof en aangelag met land en groes - op Voordeldonk
Deze goederen zijn verkoper aangekomen bij transport - d.d. 6-1-1740.
Belast met: ƒ 2-14-0/jr. aan de Kerk van Asten. 

- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 80,-.

Hendrik Aarts blijft schuldig - ƒ 55,- α 4%.
R 118 fol. 204vo 15-03-1740
Gerard de Raaf, deurwaarder, met machtiging van Mr. Hendrik de Kempenaar, rent-
meester der Geestelijke goederen van Peelland, legt beslag op de vaste goederen
van:

tot verhaal van:
- Mattijs Jansen en Haarske Aarts ƒ 7-10-0/jr.
- Jacob soone Petrus Gunts ƒ 1-00-0/jr.
 R 118 fol. 205vo 21-03-1740
Hendrik Halbersmit verklaart ter requisitie van Willem van Riet, commis enz.
dat hij, op 8 febr. l.l., ca. elf uur 's avonds, t.h.v. Gerrit van Riet, de
requirant in dezen heeft onderzocht en bevonden verschillende wonden aan of op 
zijn hoofd en aan andere delen van zijn lichaam en dat op zijn hoofd verschei-
dene wonden "die penetreerende waaren tot het percranium" van welke kwetsuren 
de comparant de voorn. requirant heeft gecureert en genezen.  
 
R 162 15-03-1740
Taxatie van de onroerende goederen van Geertruy Claas Philipsen - overleden
te Deurne, 10-2-1740.
De acte is mede-ondertekend door Hendrik Claassen.

Waarde
- groes de Wolset de helft van 2 l. 25 r. ƒ 2,-

 1-4. de gemeente
2. Hendrk Hikspoor
3. de Aa



R 162a 15-03-1740
Taxatie van de Onroerende goederen van Willem Marten Slaats - overleden 

30- 1-1740.
Willem Joosten - g.m. Anneke Geven, moeder van de overledene, legt de verkla-
ring af.

Waarde
- huis, hof en aangelag ╜ l. ƒ 50,-

1. Jelis Philipsen
2. Jan Jan Smits
3. de straat
4. Hendrik Hendriks

- land den Heyacker 2╜ l. ƒ  2,-
 1-2. Jelis Philipsen

3. de straat
4. Aart Jan Aarts

- de vier Lopenseacker 2 l. ƒ  3,-
            1-2-3. Aart Jan Aarts  

4. Jan Smits
- land de Willigenacker 1╜ l. ƒ  1,-

 1-2. Jan Dirx van Hugten
3. Jelis Philipsen
4. Jan Jan Smits

- land 3 cops. ƒ  1,-
1. Marten Jansen
2. Peter Jan Wilberts
3. Marcelis Driessen
4. Marten Tijssen van Dijk

- land den Bergacker 2 l. ƒ  2,-
1. Jan Jan Smits
2. Jan Peter Smits
3. de straat
4. Jelis Philipsen

- groes den Hurk - 1/3e v. h. Weyvelt 4 l. ƒ  1,-
            1-2-3. Jelis Philipsen

4. Hendrik Hendriks
- groes het Leegvelt 3 l. ƒ  2,-

1. Goort Canters
2. de Beek
3. Jan Smits
4. Martinus Tijssen

- groes het Weyvelt 3 l. ƒ  2,-
1. Jan Dirx van Hugten
2. Peter Verlensdonk
3. Jan Smits

- 1/3e deel in het Aavelt 3 l. ƒ  3,-
1. Jan Smits
2. Aart Jan Aarts 
3. de Aa
4. de erfgenamen

- het Paulusveltje 1╜ l. ƒ  1,-
 1-4. Jelis Philipsen

2. Johan Draak
3. Jan Smits                  

ƒ 68-00-00
Het geheel is belast met 1/3e deel van 
ƒ 0-15-12/jr. aan het Gemene Land - in kapitaal ƒ    5-06-04  



ƒ 62-13-12
20e penning is ƒ 3-2-12.
R 118 fol. 206 22-03-1740
Catalijn Jan Dirx - g.g.m. Marcelis Daandels geeft in huur aan Jan Benders  
van Hooff:
- huis, schuur, stal, schop, hof,aangelag, land en groes - te Heusden

40 l.
Huurtermijn: 8 jaar.
Reparatie en onderhoud voor rekening verhuurder, de huurder levert 2 vijm 
dakstro/jr.
Lasten voor de huurder: landsverponding ƒ 15-00-00/jr.

            - reδle verponding aan de
 borgemeester ƒ 15-00-00/jr.

            - coninxbede ƒ  4-00-00/jr.
Verder voor de huurder: aan het geestelijk Comptoir

 te 's Bosch ƒ  7-10-00/jr.
            - en nog ƒ  1-03-00/jr.
            - aan den Armen van Asten   ƒ  3-05-00/jr.
            - aan de Kerk van Asten     ƒ  0-10-00/jr.
            - aan het Huis van Asten    ƒ  1-03-00/jr.

welke betaling de huurder op zijn huurgelden mag korten.
"Groespagt" - ƒ 14,-/jr.
"Coornpagt" - 6 vat rogge/jr.
R 95 fol 6 24-03-1740
Gabriel van Swanenberg verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- de helft van een groesveld - in 't Root geheel 6 l.

1. Jan Goort Loomans
2. Marten Marcelis

Zijnde deze helft volgens voorgaande loting ten deel gevallen - de achterste
helft naast de zijde van Marten Marcelis recht opgedeeld van de Aa tot op het
erve van Jan Goort Loomans.
Verkoper aangekomen bij tpt. 14-4-1738.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 95 fol. 6vo 06-04-1740
Matijske - weduwe Jan Beckers, te Budel, verkoopt, mede voor haar kinderen,
aan Joost Verberne:
- huiske en hof 1 cops.

1. Joost Verberne
2. het onm. kind van Willem Graats
3. kn Peter Baltus
4. de straat

De kinderen van de verkoopster aangekomen bij versterf van hun grootvader,
Cornelis Beckers.

Koopsom: ƒ 5,-.    
R 95 fol. 7 14-04-1740
Maria, dr. Bendert Vervoordeldonk, mede voor haar zusters, verkoopt aan 
Ambrosius Peters van Someren:
- huis, schuur, schop en aangelag 2 l.

1. Dielis van Helmont



            2-3-4. de gemeente
- land het Sesteren 4 l.

 1-3. de gemeente
2. Teunis Verhindert
4. de Vrouwe van Asten

- land het Heytvelt 2╜ l.
            1-2-3. Teunis Verhindert e.a. 

- land den Vaarsenhof
 1-2. Goort van Bussel

3. de Vrouwe van Asten 
4. Dirk van Hugten e.a. 

- land den Hoykamp 4 l.
1. Tijs Reynders
2. Jacob Linders
3. Leendert Jan Dirx
4. de gemeente

- groes het Hoyvelt 1╜ l.
1. Dirk van Hugten
2. Tijs Reynders
3. de Vrouwe van Asten
4. Jacob Linders

- groes den Heybeemt 2 l.
1. Teunis Verhindert
2. de Vrouwe van Asten
3. de Aa
4. erven Philips van Hugten

- groes het Kleynveltje 4 l.
1. Steven Antonis
2. Dielis van Helmont
3. de gemeente
4. IJsbout Hendriks

- het Weyvelt 4 l.
 1-3. de Vrouwe van Asten 

2. Teunis Verhindert
4. Dielis van Helmont

- groes het Broekveltje 1╜ l.
1. Dielis van Helmont
3. de Vrouwe van Asten
4. Teunis Verhindert

Verkoopsters aangekomen bij verkoop, wegens executie, tpt 29-10-1735.   
R 95 fol. 9 22-04-1740
Anneke Rijnders van Hooff - weduwe Willem Janse van Hugten, geass. met Rijnder,
haar zoon, is schuldig aan Goort Antonis Verlensdonk - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 6-3-1769 - Peter Roymans, erfgenaam van Goort Antonis, heeft ontvangen 
                  van Huybert van Bussel - ƒ 100,-.
R 95 fol. 10 23-04-1740
Michael van Nieuwstad, collecteur der verponding, 1738, laat, bij executie,
de goederen van Marten Kerkhoff verkopen aan Dirk Hoebergen - t.w.:
- huis, hof en aangelag 8 l.

1. Willem Frans Kels
2. Hendrik van Ruth

- land den Bendert 3 l.
1. Jacob Fransen



2. Willem Fransen
- den Hegacker 2 l.

1. Joost Hoebergen
2. Peter Jansen van de Vorst
3. Lambert van den Meulendijk
4. de weg

- Tony Vrijnsenacker 1 l.
1. Joost Hoebergen
2. Jacob Fransen

- land de Vlaas 1╜ l.
1. Marcelis Loomans
2. de straat
3. Dirk van Ruth

- land het Heytveltje 2 l.
1. Jacob Fransen
2. Willem Fransen
3. Peter van de Vorst

- groes het Stegensvelt 2 l.
1. Jacob Fransen
2. Jan Goorts

- land het Kleynveltje 2 cops.
1. Hendrik van Ruth
2. Joost Hoebergen

- groes de Vlas 1╜ l.
1. Marcelis Loomans
2. de straat

- groes het Heytveltje 1 l.
 1-2. Jacob Fransen 

3. Joost Hoebergen
Belast met: ƒ 0-12-8/jr. aan de Kempenaar.

- ƒ 0-14-8/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 84,-.

R 118 fol. 207vo 23-04-1740
Beleyding en oculaire inspectie van het huiske, behorende aan Joost Verberne
en gekomen van Cornelis Beckers - tpt. 6-4-1740.
- Bevonden dat de wanden van het huiske, met "de playen en steyltjens" gerepa-
  reerd en vernieuwd behoren te worden.
- Dat de gebonten en schoorsteen "seer" verzonken zijn.
- Het achterste dak, naar het oosten, met de opscheuten, geheel te vernieuwen.
- De rest van het dak en de deuren geheel te repareren.
R 118 fol. 208 25-04-1740
Beleyding en oculaire inspectie van het huis, schop en stal - te Heusden, beho-
rend aan Antonis Peter van Someren - tpt. 14-4-1740.

huis
- In het dak of aan de gevel de glazen en vensters te maken
- De wanden, rondom, te vernieuwen of te repareren.

neeren
- De deuren en wanden te repareren en in het zuiden het dak en de wand te 
  richten.
- Het dak van de schop te repareren.
- De wanden van de schaapskooi of paardestal te maken en het dak te repareren.

schuur  
- De wanden te repareren en "een stijlstock onder een gebont" te zetten.



- Het dak en deuren te repareren.
R 95 fol. 12 27-04-1740
Evert Hurkmans, te Deurne, als momboir over Johanna Maria Loomans, dr. Willem
Jan Loomans - en Engel Hoefnagels, verkoopt aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse
van Dijk, ieder voor de helft:   
- de helft in een 1/10e en 1/20e deel in een klamptiende - de Braselse en Wit-
  veltse.
Belast met: de helft van 7╜ cop rogge/jr. in een meerdere rente van 12 vat/jr.
            uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 530,-.
R 95 fol. 13 27-04-1740 ook: R 146 - 28-3-1740.
Antoni Heycoop, procureur, verkoopt, namens de regeerders van Asten, "de ver-
hantligte goederen" van Willem Jan Loomans, aan Jan Jan van Dijk en Jan Tijsse
van Dijk, ieder voor de helft:
- de helft in een 1/10e en 1/20e deel in een klamptiende - de Braselse en Wit-
  veltse.
Belast met: de helft van 7╜ cop rogge/jr. in een meerdere rente van 12 vat/jr.

  uit de gehele clamptiende, aan de Kempenaar van het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 530,-.

Hij verkoopt aan Willem Antoni Muyen:
- huis, schuur, stal, schop en hof - "de Valk" - aan de Kerk 1 l.

1. de straat
2. Andries Verrijt
3. Antony Muyen
4. Aroldus van den Eynden

Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan de Kerk van Asten - in een meerdere rente van 
  - 0-7-8/jr.

Verponding: ƒ 1-16-02/jr. Koopsom: ƒ 225,-.
Hij verkoopt aan Gabriel Swanenberg:
- land de Meulenacker 2 l.

1. Peter Coopmans
2. Peter Hendriks

 3-4. de weg
Verponding: ƒ 0-16-00/jr.
Bede - ƒ 0-10-00/jr. Koopsom: ƒ 6,-.
- groes het Bosveltje - te Ostaden 1 l

1. Marten Marcelis e.a. 
 2-3. Antoni Kuypers

4. de weg
Verponding: ƒ 0-06-04/jr.
Bede - ƒ 0-03-00/jr. Koopsom: ƒ 12,-
Hij verkoopt aan Pieter Loomans:
- land den Bruystenacker 3 l.

1. Jan Walravens
2. Martinus Jan Paulus
3. de weg
4. de hei

Verponding: ƒ 1-04-00/jr. 
Bede - ƒ 0-15-00/jr Koopsom: ƒ 10,-.



Hij verkoopt aan Antoni van Riet:
- groes den Pastorybeemt - te Ostaden

1. Jan Franse van de Loverbosch
2  erven Marten Marcelis
3. Jan Aspers
4. Francis Zaris   

Verponding: ƒ 0-11-00/jr.
Bede - ƒ 0-03-00/jr. Koopsom: ƒ 21,-
Hij verkoopt aan Hendrik Halbersmit:
- de helft in een groesveld - het Swartbroek geheel 5 l.

1. Goort Canters
2. Dirk Philipsen
3. de Loop
4. Lambert Kemps

Verponding: ƒ 1-00-00/jr. Koopsom: ƒ 13,-.
Hij verkoopt aan Marten van de Loverbosch:
- groes in de Bogten - te Ommel 1 l.

1. Johan Draak
2. Willem Roefs
3. Hendrik Hoefnagels

Verponding: ƒ 0-08-00/jr. Koopsom: ƒ 8,-.
R 95 fol. 16vo 27-04-1740
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes agter Ostaden 1╜ l.

1. Catarina Aarts
2. Francis Zaris
3. de Loop
4. kn Hendrik Hoefnagels

- land 5 cops.
1. Jan Verberne
2. weduwe Peter Verberne
3. de straat

- land tusschen de Weegen 1╜ l.
1. kn Hendrik Hoefnagels
2. Andries Verreyt

 3-4. de weg
Koopsom: ƒ 90,-.

Hij verkoopt aan Dirk Hoebergen:
- groes in de Steegen 4 l.

 1-2. Hendrik Willems 
3. Jan van Hooff
4. de straat

Koopsom: ƒ 70,-.
Verkoper heeft het aangekocht van Gerrit van Riet.
R 118 fol. 208vo 28-04-1740
Schepenen van Asten verklaren ter requisitie van Hendrik de Kempenaar, rentmr.
van de Geestelijke Goederen, dat, op 5-5-1727, bij evictie zijn verkocht, tpt.
14-6-1727, de onroerende goederen van Aart Berkers aan Bernardus Guns - t.b.v.
Alida van Weerden - weduwe Peter Guns, te Maarheeze.
Belast met - ƒ 1,- aan het Gemene Land.



De goederen zijn, op 25-2-1732, bij executie verkocht, wegens achterstallige 
verponding, hebben toen geen geld mogen gelden en zijn ledig blijven liggen.
In 1737 zijn, om de goederen weer te cultiveren, deze overgedragen aan andere 
ingezetenen met enige jaren "vrijstelling van lasten".
R 95 fol. 18 03-05-1740
- Dirk Marcelis van Hugten - g.g.m. Jenneke Tijssen van Hugten - en laatstelijk
  g.g.m. Heylke Jansen,
- Jan Dirks van Hugten - zij mede voor hun zieke zoon en broeder.
Kinderen en erven van Jenneke Tijssen van Hugten, hun moeder.
Alsmede:
- Jan Dirks van Hugten,
- Jan Slaats - g.m. Jenneke, dr. Dirk van Hugten,  
- Goort Peters - g.m. Anneke, dr. Dirk van Hugten, te Someren,
- Bruysten Peters van Someren - g.m. Maria, dr. Dirk van Hugten - en
- Dries Dirk Marcelis van Hugten,
- Peter Dirk Marcelis van Hugten,
- Hendrik Jan Maas - g.m. Helena, dr. Dirk Marcelis van hugten, te Someren.
Zij verkopen aan Dries Dirk van Hugten, zn van Dirk Marcelis van Hugten: 
- huis, schuur, schop, hof en aangelag, groes en land - te Heusden.
Belast met: 3 vat 3 cop rogge/jr. aan Michael van Nieuwstad c.s.

- ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar.
In gebruik bij de koper.
Aangekomen, de drie eerste personen, bij versterf van Jenneke Tijssen van Hug-
ten, zijnde geweest de vrouw van de eerste en moeder van de twee volgende per-
sonen.
- huiske, land, groes - in de Wolfsberg 6 l.
Belast met: 1 cop rogge/jr. aan Michael van Nieuwstad c.s.

- ƒ 0-2-0/jr aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-2-0/jr. aan den Armen van Asten.

De verkopers aangekomen bij overlijden van Heylke Jansen, zijnde geweest de 
vrouw van de voorn. Dirk Marcelis van Hugten en moeder van de zeven laatste 
personen.

Koopsom: ƒ 250,-.
R 118 fol. 209 03-05-1740
Hendrik Guns - g.g.m. Odilia, dr. Hendrik van de Luytelaar, te Maarkeeze, 
geeft opdracht aan Antony Heycoop, procureur, te Vlierden, om namens hem in
te vorderen:
- een obligatie van - ƒ 200,- α 5% - d.d. 7-8-1682, Asten, t.l.v. Aart Jan de 
Zeeger - borgen: Jacob van de Cruys en Jan Aarts de Zeeger - en uitgezet door
  wijlen Jan Peters van Luytelaar, zijn vrouwe vader.
R 118 fol. 210vo 03-05-1740
Hendrik Bruynen, te Maarheeze, geeft opdracht aan Antony Heycoop, procureur,
om namens hem in te vorderen:
- een obligatie van - ƒ 100,- α 5% - d.d. 17-4-1685, Asten t.l.v. Jan Hendrik
  Jacobs - borgen: Marten Antonis, Dirk Marcelis en Dirk Hendrik Jacobs - en 
  uitgezet door wijlen Jan Peters van Luytelaar, grootvader van de comparant.



R 95 fol. 20 04-05-1740
Antoni Heycoop, procureur, verkoopt, namens de regeerders van Asten, "de ver-
hantligte goederen" van Willem Jan Loomans:
Hij verkoopt aan Jan Verreyt:
- land op de Logte ╜ l.

1. Antoni Fransen
2. Laurens Bruystens             
3. de weg
4. de pad

Verponding: ƒ 0-03-09/jr.
Bede - ƒ 0-02-08/jr. Koopsom: ƒ 4-10-0
- land de Meulenacker 1╜ l.

1. weduwe Frans Huyberts
2. weduwe Peter Biemans

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-10-00/jr.
Bede - ƒ 0-07-08/jr. Koopsom: ƒ 6,-
- land aan het Kerkehuys 1╜ l.

1. Jan Jan van Dijk
2. Michiel van de Cruys
3. de straat
4. Antonis Loomans

Verponding: ƒ 0-09-08/jr.
Bede - ƒ 0-17-08/jr. Koopsom: ƒ 8,-.
-land aan de voorste Pas ╜ l.

1. Antoni Loomans
2. Heylke Peter Baltus
3. Jan Paulus
4. de geδxecuteerde

Verponding: ƒ 0-05-00/jr.
Bede - ƒ --03-00/jr. Koopsom: ƒ 9,-.
- groesveld het Bosvelt - int Root 3 l.

1. Jan Aart Smits
2. weduwe Francis Verreyt
3. Jan Verberne
4. Lijneke Aarts

Verponding: ƒ 0-11-00/jr. Koopsom: ƒ 20,-.
- land/groes den agterste Pas 1╜ l.

1. Antoni Voermans
2. NN.
3. de weg  
4. erven Willem van den Eerenbeemt

Verponding: ƒ 0-14-00/jr.
- den Romersacker 1╜ l.

1. Gerrit van Riet
2. Jan Rijnders

 3-4. de weg
Verponding: ƒ 0-14-00/jr. Koopsom: de beide laatste

         percelen - ƒ 27,-.
R 95 fol. 23 04-05-1740
Jan Verreyt verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- land op de Logten  ╜  l.
- land de Meulenacker 1╜ l.
- land aant Kerkehuys 1╜ l.



- land aan de voorste Pas ╜  l.
- groes het Busvelt -in 't Root    de helft hiervan
- groes de agterste Pas 1╜ l.

Koopsom: ƒ 90,-.
R 118 fol. 211vo 09-05-1740
Gerrit van Riet, vorster, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der verpon-
ding, 1738, heeft, op 26-10-1739, publiek, bij executie, verkocht t.l.v. Peter
Canters:
- groes Opbrengst: ƒ 107,-.
om daaraan te verhalen - ƒ 0-18-12 wegens verschuldigde verponding over 1738 
met de kosten van dien.
De gelden worden geconsigneerd t.b.. ge∩nteresseerde crediteuren.
R 147 09-05-1740
Gerrit van Riet, verkoopt van Peter Kanters, wegens verschuldigde verponding 
over 1738.
- groes in de Steegen 4 l.

        Opbrengst: ƒ 107-00-00   
De kosten van de executie en de te betalen verponding
(ƒ 0-18-12) hebben bedragen ƒ   36-06-00  
Rest voor de overige crediteuren ƒ 71-14-00
Preferent worden:
- Antoni Fransen Voermans met - ƒ 50,- α 4% uit een meer-
  dere obligatie van - ƒ 150,- d.d.8-1-1723 - t.l.v. Peter
  Hendrik Kanters - en zijn vrouw, Heylken.
- het slot van zijn rekening van het collecteurschap, 1717,
  van Peter Canters, loco gemaal, kleine speciδn enz. enz. 
  ter somme van - ƒ 113-1-3╜ - rekening d.d. 23-4-1721.
R 150 09-05-1740     
Rekening, bewijs en reliqua van Anthony Heycoop, als curator van de "verkant-
ligte goederen" van Lijnke Jan Dirx - weduwe van Marcelis Daniels - op de 
Wolfsberg.

Ontvangsten
Verkoop der goederen ƒ 265-00-00

Uitgaven
- kosten van de executie ƒ 92-10-0
- schrijfkosten etc. ƒ   52-12-0  

ƒ   145-02-00
Rest ƒ 119-18-00
Nagekomen kosten ƒ    21-06-00  
Rest ƒ  98-12-00
Als preferente crediteuren komen in aanmerking:
- Goort, Joost en Jan Willem Loomans, kinderen en erven van Willem - en Jenneke
  Loomans - met een schepenobligatie - d.d. 28-9-1706 - t.b.v. Willem en Jenne-
  ke Loomans, als erfgenamen van Jan Janse Swagers en t.l.v. Jan Dirks, op 
  Heusden.
  Borg was destijds: Marcelis Daniels.
- Francis Royaarts, te Leendert Strijp, met een schepenobligatie van - ƒ 300,-
  d.d. 16-2-1666 - Asten - t.l.v. Dirk Philipsen en Dirk Peters - en t.b.v. 
  Lijske Hendrik Deentjens, te Maarheese.
Naschrift: op 13-5-1740 is deze - ƒ 98-12-0 uitbetaald.



R 150 09-05-1740
Rekening, bewijs en reliqua van Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont,
als curator over de "verhantligte goederen" van Peter Jansen van de Vorst,
alias, Peter Jansen van den Agterbosch, hoevenaar, op de hoeve den Agterbosch.

Ontvangsten
Opbrengst de vaste goederen ƒ 516-00-00

Uitgave
Executiekosten ƒ   192-13-00  
T.b.v. de crediteuren komt ƒ 323-07-00
De prefenrente crediteuren, borgemeesters, collecteurs etc.
ontvangen ƒ   140-19-03   
Rest ƒ 182-07-13
Dit bedrag wordt toegewezen aan Juffr. Johanna Margareta
Lovens - weduwe Theodorus Francis Schenaarts, zoon van 
Johannes Schenaarts, destijds koopman, te Eyndhoven, als 
houder van een obligatie van - ƒ 1800,- t.l.v. Jan Hendriks,
te Asten  - d.d. 22-9-1671 - schepenen Eyndhoven.
R 95 fol. 23vo 10-05-1740
Peter Willem Loomans geeft in belening aan Jacobus Losecaat:
- groes het Heyvelt - in de Haseldonk 4 α 5 l.

 1-3. kn Jan Vrients
2. Jan Aarts  4. de Aa

Aangekomen bij tpt. 6-1-1740.
Beleentijd: 11 maanden Beleensom: ƒ 100,-.
Marge: 25-3-1741 gelost.
R 118 fol. 212 13-05-1740
Michael van Nieuwstad, procureur, namens Johanna Margareta Lovens - g.g.m. 
Theodorus Franciscus Schenaarts, te Aarle Rixtel, heeft ontvangen de over-
schietende gelden van de verkochte onroerende goederen van Peter Jansen van 
de Vorst, gewezen hoevenaar op de hoeve "de Agterbosch" - zijnde - ƒ 182-7-13
en dit in mindering van:
- een schepenobligatie - ƒ 1800,- d.d. 22-9-1671 - Eyndhoven - t.l.v. Jan Hen-
  drix, te Asten en t.b.v. Johan Schenaarts, coopman, te Eyndhoven.
Mocht iemand meer recht op de gelden hebben dan zullen deze gerestitueerd wor-
den.
Verdere comparanten waren: Rogus Franciscus Schenaarts - en

  - Ludolphus Ribbius.  
 
R 118 fol. 212 13-05-1740 ook: R 148 - 13-05-1740.
- Goort Willem Loomans,
- Joost Willem Loomans, te Someren - en
- Jan Willem Loomans hebben ontvangen - 98 gl. 12 st. komende uit de verkochte
goederen van Marcelis Daniels, als preferente crediteuren.
Dit in mindering van de schepenobligatie - ƒ 150,- - d.d. 28-9-1706.
R 95 fol. 24vo 14-05-1740
Willem Jan Loomans verkoopt aan Pieter Willem Loomans:
- zijn te velde staande rogge, boekweit en andere vruchten, alsmede het aan
  zijn dochter toebehorende gras en hooi.

Koopsom: ƒ 100,-.



R 150 16-05-1740
Rekening, bewijs en reliqua van Anthony Heycoop, als curator over de "verkant-
ligte goederem" van Willem Jan Loomans.

Ontvangsten
Verkoop der goederen ƒ 899-00-00

Uitgaven
Kosten van de executie ƒ   316-15-00     
Voor de crediteuren blijft ƒ 582-15-00
aan de "preferente" landsdienaren ƒ    82-07-13  

ƒ 500-07-03
- Op 9-2-1741 is uitgekeerd aan Gerrit van Riet - ƒ 214-00-00
  wegens een obligatie van - ƒ 200,- d.d. 16-1-1738.
- Op 20-5-1740 is uitgekeerd aan Antoni Franse 
  Voermans ƒ 145-00-00
  wegens een obligatie van - ƒ 187-10-0 en intrest
  - d.d. 27-9-1738.
- Op 6-9-1740 is uitgekeerd aan de gemeente       ƒ  64-14-11╜
  zijnde ╝e deel van het slot der borgemeesters-
  rekening, zijnde - ƒ 258-18-14.
- Op 15-6-1740 is uitgekeerd aan Isaacq van Langen-
  hoven, koopman, te Zierkzee, ƒ  76-12-07╜
  wegens een obligatie van - ƒ 2000,- 
  d.d. 31-1-1739 - procuratie - notaris Walraven,
  Helmont - d.d. 29-7-1738.
R 118 fol. 213 17-05-1740
- Antoni Voermans,
- Peter Voermans,
- Arnoldus Aart Tielen - g.m. Antonet Paulus Hoefnagels,
- Adriaan van Creyl - g.g.m. Elisabet Frans Voermans,  
als naaste familie van Elisabet Antoni Voermans, die het erfrecht competeren.
Zij verklaren af te zien van "zeker huyske" in 't Dorp, hetwelk bij transport,
d.d. 21-3-1716, aan voors. Elisabeth Fransen is getransporteerd, met dien ver-
stande, dat na haar overlijden, de erfgenamen het huiske aan den Armen zullen 
laten komen, of - een bedrag van - ƒ 300,- in geld.  
R 162a 18-05-1740
Taxatie van de onroerende goederen van Lijske Antoni Voermans - overleden
11-4-1740.
De verklaring kwam van Adriaan van Creyl - weduwnaar van Lijske Antoni Voer-
mans.
- een huiske met den hof - in het Dorp 3 cops.

1. weduwe Adriaan Jansen
2. Laurens Bruystens
3. Jan Janse van Dijk
4. de straat

Zijnde aan den Armen gelegateerd en door de Armmeesters getaxeerd op - ƒ 300,-.
20e penning is ƒ 15,-
De ontvanger van de 20e penning heeft met de taxatie geen genoegen genomen om-
dat er geen verklaring van de erfgenamen gegeven is - of er meer goederen nage-
laten zijn.
Bij her-taxatie was dit weer - ƒ 300,-.



R 118 fol. 214 20-05-1740

Antoni  Franse  Voermans  heeft  ontvangen  -  ƒ 145,-  gekomen  uit  de  verkochte 
goederen van Willem Jan Loomans en ter voldoening van:
- een obligatie van - ƒ 187-10-0 - d.d. 27-9-1738 - t.l.v. Willem Jan Loomans
en hem, comparant, aangekomen bij koop.
R 142 23-05-1742
Ludolphus Ribbius en Rogus Schenaarts, namens Johanna Margareta Lovens - wedu-
we Theodorus Schenaarts, te Aarle Rixtel, verkopen "ijke en andere boomen"
staande op de hoeve den Agterbosch. 
Totaal: 19 kopen 55 bomen Opbrengst: ƒ 176,-.
Enige kopers: Willem Clomp, te Helmont,

  - Cornelis Smulders, te Hees,
  - Johannes van der Linden, te Asten.

R 118 fol. 214 15-06-1740 1/4
Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, namens:
- Jan Verbeek,
- Goort van Stratum - g.g.m. Johanna Verbeek - mede namens hun onm. kinderen,
- Peter Princen - g.m. Catarina Verbeek,
- Willem Swinkels - g.m. Anna Verbeek,
- Goris van den Elsen - als momboir van de onm. kinderen van Goort van Stratum,
Allen te Geldrop. 
Kinderen en erven van Andries Verbeek - g.g.m. Jenneke Peters van Deursen, in
hun leven cooplieden, te Geldrop.
Hij legt beslag op:
- huis, schuur, hof en landerijen - in bewoning en gebruik bij Willem Jan Loo-
mans en eigendom van Johanna Maria Loomans - deling 29-6-1739 - om daaraan te
verhalen:
- de helft van een obligatie van - ƒ 250,- d.d. 7-2-1724.
R 15 fol. 65 27-06-1740 2/4
- Jan Verbeek,
- Goort van Strathum - g.g.m. Johanna Verbeek - mede namens zijn onm. kinderen,
- Peter Princen - g.m. Catarina Verbeek,
- Willem Zwinkels - g.m. Anna Verbeek - alsmede
- Goris van den Elsen - als momboir van de onm. kinderen van Goort van Stra-
  thum.
Allen te Geldrop - en kinderen en erven van wijlen Andries Verbeek - en Jenneke
Peters van Deursen, zijn laatst overleden vrouw, gewoond hebbende te Geldrop,
aanleggers.
- contra
de onroerende goederen van Johanna Maria, minderj. dochter van Willem Jan Loo-
mans - en haar momboir, Evert Hurkmans, te Deurne, gedaagden.
Betreft: Obligatie van - ƒ 250,- α 4% - d.d. 7-2-1724 - t.b.v. Andries Verbeek.
Aanleggers hebben gedaagden aangesproken voor de helft van voorn. som en ach-
terstaande intrest, zijnde - ƒ 181,50 en hebben daartoe in arrest genomen:
- alle erfgoederen die het onm. kind te Asten bezit.   
In een accoord, waarin gedaagden de schulderkenning niet betwist hebben, is 
overeengekomen dat, in maart 1741, betaald zal worden - ƒ 130,- van de hoofdsom
en nog voor de gemaakte kosten - vier pistolen of ƒ 37-16-0.
Naschrift: 19-9-1740 - geven schepenen toestemming om e.e.a., als voorschreven,
                       af te handelen.



Opmerking: de procuratie van de erfgenamen Andries Verbeek is gepasseert voor
 notaris Johan Fr. Walraven, te Helmont - d.d. 6-2-1740.

R 33 - 52 27-06-1740 3/4
De gelijke erfgenamen, aanleggers.
- contra
De gelijke gedaagden, 
o.a.:
 7. Willem Jan Loomans heeft, op 7-2-1724, dus tijdens zijn huwelijk met Engel 
    Hoefnagels, van Andries Verbeek - ƒ 250,- α 4% geleend.
17. De crediteur en zijn vrouw zijn overleden.
18. In leven is nog, hun minderj. dochter, Johanna Maria.
    Op 29-6-1739 heeft er een scheiding en deling van goederen plaats gevonden
    tussen haar vader en haar.
    Waardoor zij ook voor de helft van de schade aanspreekbaar is.
20. De intrest van de - ƒ 250,- is betaald tot 1729 - op ƒ 3,- na.
    Met het kapitaal is de gezamelijk schuld - ƒ 363,-
25. Evert Hurkmans had hiervan - ƒ 181-10-0 behoren te voldoen.
27. Ondanks "soo menighvuldige civiele aenmaningen en vrindelijke interpella-
    tien" is de inning van die som niet gelukt.
30. Daarom hebben wij, op 15-6-1740, de vaste goederen enz. van de voorn. min-
    derjarige in "arrest" doen nemen.
R 33 - 52 27-06-1740 4/4

Copie
Willem Jan Loomans en Jan Dircx Coolen, als schuldenaren - en 
Jan Peter Loomans en Peter Jan Loomans, als borgen, zijn schuldig aan Andries
Verbeek, te Geldrop - ƒ 250,- α 4%.
Te lossen: d.d. 1727.

Asten: 7-2-1724.
Copie: 7-2-1740 - Aarle Rixtel,

        quod attestor   
        Ribbius - secr.s. 

R 118 fol. 215vo 15-06-1740
Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, namens Isaac van Langenhove, 
coopman, te Zierikzee, procuratie - notaris Walraven, te Helmont, 
d.d. 29-7-1738, heeft ontvangen - ƒ 76-12-7╜, zijnde de overschietende gelden 
van de verkochte onroerende goederen van Willem Jan Loomans.
E.e.a. in mindering van:
- een obligatie van - ƒ 2000,- d.d. 3-1-1739.
R 95 fol. 25 16-06-1740
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Willem Roefs:
- groes de Bogt 1╜ l.

1. erven Willem Roefs
3. Goort Loomans
4. Lijske Canters

Belast met: ƒ 2-5-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 12,-.

R 95 fol. 25vo 16-06-1740
Willem Roefs verkoopt aan Joost Jan Hoefnagels:       
- land 1╜ l.

1. Marten van de Loverbosch
2. de koper
3. Cotshausen
4. erven adv. Swinkels

R 23 fol. 39 27-06-1740



Antoni Franse Voermans, aanlegger - contra - Peter Loomans, gedaagde.
- Terugbetaling van - ƒ 11,- geleend geld.
R 107b fol. 152vo 28-06-1740
Otto van den Boer, te Eyndhoven, verkoopt aan Gerard van Riet, commies van den
Tol, te Asten:
- een deel van de Braselse en Witveltse tiende.
Zoals verkoper aangekomen, bij koop van Martinus Jan Paulus, tpt. 1-4-1735.
Belast met: 5 cop rogge/jr. uit een meerdere rente van 12 vat/jr. (peelse maat)
            aan het comptoir van H. de Kempenaar.
Martinus Jan Paulus verklaart ook toe te stemmen in de verkoop en af te zien
van de lossing binnen acht jaar - zie tpt. 1-4-1735.

Koopsom: ƒ 700-00-00
      Lasten in kapitaal: ƒ    29-18-02  

         ƒ 729-18-02
Schepenen Eyndhoven.
R 118 fol. 216 02-07-1740
Op 1-7-1740 zijn wij, Michiel van de Cruys, president en Peter van de Vorst,
schepen, alsmede Francis Graats, chirurgijn, geweest aan het Creystartvelt,
alwaar eene voet- off binnepat is loopende van de Steegen na Ommel en bevon-
den dat tusschen den acker van Hendrick van Ruth en het weyvelt toebehoorende
aan het gewesene Convent van Ommel, alwaar een hout is leggende om daar over te 
gaan, dat nevens hetselve hout een waterpoeltje off kuyltje is - alwaar aan de 
kant daarvan was liggende - Frans Polders, uit Ommel.
Bij visitatie zijn geen kwetsuren of wonden aan het lichaam gevonden - maar dat
verdrinking de dood veroorzaakt zal hebben.    
R 118 fol. 216vo 05-07-1740
Gerrit Willem van Cranenburg, deurwaarder, namens L.H.St. van 's Gravesande,
als ontvanger Generaal der Beursen, te 's Bosch, legt beslag op:
- huis, hof en aangelag - aan de Kerk - in het Dorp - en toebehorende aan Joost 
Jan Hoefnagels.
Om daaraan te verhalen:
- een rente van - ƒ 5,-/jr. - achterstallig sinds Lichtmis 1737.
Marge: Arrest is niet gepasseert, er is een accoord gemaakt.
R 15 fol. 68 25-07-1740
Arnoldus Meulendijk, aanlegger.
- contra
Antoni van Riet, gedaagde.
- 18 zittingen - laatste vermelding is dat schepenen verzoeken om van aanlegger 
                 en gedaagde, elk - ƒ 18,- te ontvangen, om prae-advies aan 
                 rechtsgeleerden te vragen.
R 95 fol. 26vo 25-07-1740

De regeerders van Asten zijn schuldig aan de Kerk van Asten - ƒ 250,- α 3%.
Op 5-7-1723 uitgezet door Pieter van Riet, kerkmeester, hetgeene hij  
bij slot van rekening was schuldig gebleven, tot - ƒ 248-2-13, zijnde
dezelve rekening, 15-11-1728, en welke penningen zijn geemployeerd 
tot betaling van een bienvenue aan de Heer van Asten in 1723.  

R 95 fol. 27vo 27-07-1740
Antoni Vrients Jan Everts verkoopt aan Goort Canters:
- groes Busselsvelt 6 l.

1. Antoni Fransen 
 2-4. Goort Canters



3. Jan Janse Smits
Koopsom: ƒ 50,-.

R 118 fol. 217 26-07-1740-
Hendrik Dankers, te Valkensweert, mede voor zijn broer, Peter Danlers, te Val-
kensweert, verpacht aan Goort Willem Loomans:
- ╝e deel in een clamptiende - de Braselsche en Witveltsche tienden - "reyden-
  de" tegens Beresteyn.
Zij hem aangekomen bij koop van de kn Willem Loomans en de weduwe Jan van Riet.
Pachttermijn: 8 jaar.
Pachtsom: ƒ 3-10-0/jr.
De lasten zijn voor de pachter.
Borgen: Jan Goort Loomans en Jan Jansen van Dijk.
R 107b fol. 153vo 27-07-1740
Paulus Hoefnagels verkoopt aan Louis Hoefnagels:
- een kamer aan het huis van de koper en de hof daarbijhorende - aan het
  Merktvelt, zoals in gebruik bij Hendrik Viet.
- land de Heesacker 2 l.

1. Jan Hoefnagels      
2. de mestweg of straatje

- land de Meulenacker - in de Meulenackers
1╜ l.

1. Bernard Brunas
 3-4. de weg

- land het Root 2╜ l.
1. Jan Loomans
2. Laurens Bruystens
3. de Loop
4. de straat

- groes int Root 1╜ l.
1. Lambert van Aanstappen
2. Pieter en Jan Loomans

Verkoper aangekomen (tegens sijne suster) van zijn ouders.
Belast met: ƒ 50,- aan Willemeyntje Hoefnagels, verkopers zuster.

- 14 st./jr. aan den Armen van Asten.
- 6 st. 4 penn./jr. aan de Kerk van Asten.
- 5 st./jr. aan de Kempenaar, van de Geestelijke goederen.

Koopsom: ƒ 150-00-00
      Lasten in kapitaal: ƒ    31-11-04  

         ƒ 181-11-04
Marge: 28-7-1741 - Johanna Smits - weduwe Paulus Hendrik Hoefnagels heeft
                   ƒ 100,- ontvangen van Louis Hoefnagels, als rest van de 

         koopgelden.  
Schepenen Helmont.
R 148 29-07-1740

Ontvangen van Laureyns Jan Evers, Jacob Martens en Cornelis Lambers - ƒ 500,-
in voldoening van een obligatie van gelijke somme en t.l.v. Laureyns Jan Evers
en Frans Lambers.

Eyndhoven, [J. Conninx].
R 30 fol. 1 11-08-1740

Prothocol van interrogatorien, attestatien en verklaaringen,
soo in civiele als crimineele saaken raakende het officie

der heerlijkheyt Asten en Ommel     
beginnende 11 augusty.

Interrogatorium.



Jacobus Verhoysen, 18 jaar.
Of hij, op 25 juli l.l., in de namiddag of 's avonds, is geweest t.h.v. 

Antoni Haasen, herbergier, op Voordeldonk.
Ja.
   Of daar ook niet present waren:

- Willem Teunis Dirx, aan Vorselen,
- Jan en Francis, znn. Jelis Philipsen,
- Willem Antoni Muyen,
- Paulus Hendrik Hoefnagels
- Jan Peter Smits,
- Jacobus Verhoysen e.a.

Ja. En ook nog Jan Janse Loomans.
Of onder dat gezelschap geen verschil of kwestie of woorden is ge-
weest.

Deponent verklaart dat Paulus Hendrik Hoefnagels en Willem Antoni Muyen, laat
in de avond, rond 12 uur, verschil van woorden hadden en dat Paulus H. H.
Willem A. M. had geslagen.

Of daarna uit het huis van Antoni Haasen niet zijn gegaan - Jan Peter
Smits, Paulus Hendrik Hoefnagels, Willem Antoni Muyen en Jacobus
Verhoysen.

Willem Antoni Muyen was hier niet bij.
Of Jan Peter Smits toen, op straat, tegen Paulus Hendrik Hoefnagels
zei: "Staade die woorden nog".
En of Paulus daarop niet zei: "Ja, die staa ik nog".

Deponent weet dit niet.
Of daarop Jan Peter Smits niet tegen Paulus zei: " Staat dan, en 
trecke maar uyt"

Deponent verklaart dat Paulus H. Hoefnagels van hem, deponent, zijn mes vroeg,
zeggende: "Ick moet eens Jan Peter Smits snijen".

Of Jan P. Smits niet een mes in de hand had, of uit zijn zak trok en
daarmede de kleren van Paulus H. Hoefnagels stuk gesneden heeft.

Ja. En dat hij hiermee Paulus H. Hoefnagels verscheidene malen had gesneden,
zonder gezien te hebben dat hij Paulus H. H. zijn kleren doorsneden had.

Of Paulus H. H., zodra Jan P. S. een mes in de hand had, mede zijn 
mes trok en daarmee Jan P. S. in "het aangezicht of tronie wonden of 
sneden toebracht waardoor de zeer bloeyde".

Ja. Jan P. S. bloedde zeer, ze zijn echter door blijven gaan tegen elkaar in 
te snijden.
Ten laatste heeft hij, deponent, hen met een groot hout van elkaar gescheiden.
R 30 fol 3 12-08-1740
Volgt verhoor van Jan Peter Smits.
Komt overeen met voorgaand verhoor.
R 30 fol. 5 12-08-1740
Maria, dr. Philips Warenberg verklaart dat sij in den voorleede jaare, ontrent
in de maand augusty of september, haar door schoone woorden en beloften door 
den persoon van Hendrik Goort Hoefnagels heeft laten verleyden tot soo verre
dat sij, deponente, met denselven heeft gehadt vleeschelijke conversatie, waar-
door bevrugt off zwanger is geworden en vervolgens den 4 juny 1740 in de craam
bevallen en verlost is van een dogter.
Zij heeft v≤≤r- en nß het verlossen Hendrik G. Hoefnagels aangewezen als de 
vader - als hebbende met niemand anders gemeenschap gehad.
Maria van Mierlo - de vrouw van Francis Graets heeft voorn. Maria Warenberg in
het verlossen geassisteerd en dat deze, zowel v≤≤r- als nß het verlossen, Hen-
drik G. Hoefnagels als vader genoemd.
R 95 fol. 28 31-08-1740
- Aart Driessen de Zeger - g.m. Maria, dr. Willem Hendriks - en   
- Jan Peter Smits - g.m. Maria Jansen Piek - weduwe Willem, zn. Willem Hendriks



zijn schuldig aan Antoni Franse Voermans - ƒ 84,- α 4%, als rest van - ƒ 100,-
door voorn. Antoni F. Voermans aan de weduwe van Willem Hendriks geleend ten
tijde dat het comptoir van de Gemene Middelen betaald moest worden, hetgene
Jan Goort Gerart was hebbende - alsmede - ƒ 40,- verlopen intrest t.l.v. de
nalatenschap van de weduwe Hendrik Willems.
Zijnde de voors. - ƒ 84,-, 3/5e deel van - ƒ 140,-.
De andere 2/5e delen blijven op de nalatenschap - enz. enz.
R 118 fol. 218vo 06-09-1740
Peter Janse van de Vorst, legt beslag op:
- de te velde staande schaare van rogge, boekweit en andere vruchten, toebeho
  rende aan Nicolaas Neerven en staande op de erven van zijn, comparants kin-
  deren, om daaraan te verhalen de onbetaalde lasten en huurgelden.   
R 118 fol. 219 06-09-1740
De regenten van Asten bekennen dat aan ons, t.b.v. de gemeente alhier, bij pre-
ferentie, gehouden de 16e en 17e mei 1740, van de gelden gekomen van de ver-
kochte goederen van Willem Jan Loomans is toegevoegd - ╝e deel van het slot
van de borgemeestersrekening van Willem Jan Loomans en Jan Dirks van Hugten,
borgemeesters 1733.  
Dit ╝e deel is - ƒ 64-14-11╜ van - ƒ 258-8-14.
Acte van cessie aan Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, t.b.v. 
Isaac van Langenhoven, te Zierikzee, om daarmee zijn verhaal te doen.



R 118 fol. 219vo 07-09-1740
Interrogatorium ter instantie van Arnoldus Meulendijk.

1. Marten Hendriks, 44 jaar,
2. Josyn Hendriks, 40 jaar,
3. Josyn Hendriks, 32 jaar,
4. Laurens Bruystens, 42 jaar.

Of zij, twee eerste deponenten, op vrijdag 26 aug. 1740, ter instan-
tie en op order van Antoni van Riet, niet hebben gemaaid, gebonden en
opgezet de rogge, staande op "seeker" stuk land - de Sneyerskamp.

De eerste deponent verklaart dit gedaan te hebben in opdracht van de vrouw van
Antoni van Riet, zeggende dat haar man gezegd heeft: "Gaat bij Marten, die sal 
het niet weygeren", hij heeft dit ook niet geweigerd.
De tweede deponent heeft het koren gebonden, op order van de vrouw van Antoni 
van Riet.   
De derde deponent heeft gezien dat het koren gemaaid en op hopen gezet is door
Marten Hendriks en Joseyn Hendriks.
De vierde deponent weet van niets.

Of het hen, deponenten, niet kennelijk is en zeker weten dat dat 
voors. Snijerskamp door de requirant voor deze oogt met rogge is 
bezaaid.

1. Weet dit niet, hij heeft alleen horen zeggen dat Arnoldus Meulendijk het 
   genoemde akkerke bezaaid heeft gehad.
2,3 en 4. Wisten dit niet. 

Of het ook niet waar is dat zij, deponenten, op zondag, 28 aug. 1740,
het voors. gemaaide, gebonden en opgezette rogge van de voors. Snij-
erskamp in opdracht van Antoni van Riet met paard en kar hebben "op-
gevaaren" in de schuur van Jan van Buul.   

1. Verklaart dat dit zo is - maar hij heeft dit gedaan op order van de vrouw
   van Antoni van Riet.
2,3 en 4. Verklaren van niets te weten.

Of zij, deponenten, ook niet weten dat het voors. koren, op maandag,
29 aug.l.l. weer uit de schuur van Jan van Buul is "weggevaaren" 
door Laurens Bruysten naar de schuur van Marcelis Jansen.

1. Verklaart dat dit zo is - en dat hij dit heeft gedaan op order van Antoni    
   van Riet, die daar present was. 
2 en 3. Verklaren van niets te weten.
4. Verklaart dat hij, op 29 aug., op verzoek van Antoni van Riet een kar koren
   uit de schuur van Jan van Buul in de schuur van Marcelis Jansen heeft ge-
   bracht, zonder te weten waar dit koren vandaan gekomen was.

Of het niet waarachtig is dat het afgehaalde koren in de schuur van 
Marcelis Janssen, op order van Antoni van Riet is gedorst geworden,
"gewant off opgesakt off gemeeten endat gesuyvert cooren" is gebracht

          naar het huis van Antoni van Riet.  
  
1. Verklaart dat dit zo is en dat hij bij het dorsen is geholpen door de meid
   van Antoni van Riet en Henderien Tijs Somers.



2,3 en 4. Verklaren van niets te weten. 
 

Wat zij verder nog weten.
1. Verklaart niet meer te weten - "als dat hij het selve koorn heeft gemeeten 
   en bevonden dat er een off twee hantvolle meerder als seven vaten is ge-
   weest".
2,3 en 4. Verklaren niet meer te weten.  
      
R 118 fol. 221vo 09-09-1740
Regenten van Asten verklaren, dat volgens de jaarlijkse lijst van "hoorngelt en
bezayde morgens" over verleden jaar, 
-  917 hele - en
-  247 halve hoornbeesten hier gehouden werden.
- 3810 lopense bezaaid werden,
- 1429 schapen, volgens de inwoners, gehouden werden - alsmede
-  157 paarden.
Verder zijn in deze gemeente volgens opgave:
- 481 lopense door vorst aangetast.
- 510 lopense hooi- en weiland onder water gekomen - 1739.
- 316 lopense hooi- en weiland onder water gekomen - 1740.
En zijn, sedert januari 1740, gestorven:
-  57 hele - en
-  20 halve hoornbeesten.
-  19 paarden - alsmede
- 439 schapen.
Enz. enz.
R 30 fol. 6 12-09-1740

Interrogatorium voor:
1. Peeter Jacob Baassen,
2. Jacobus Souvee, 
3. Pieter Willem Loomans,
4. Jan Doense.

Zij worden gevraagd - of zij, op 10-8-1740, t.h.v. Jan Janse Paulus,
herbergier, zijn geweest waar in het bijzijn van veel omstanders werd  
verkocht enige wol, alsmede de rogge, staande op de Schutacker en be-
horende aan de Jonge Schutterij.

Ja.
Of de verkoop op order van Francis Timmermans is gedaan. enz. 
En of door deze, op de verkoping van het koren, voor de hoogste bie-
der tot trekgeld is gezet - 3 permissie schellingen, min of meer.

 
De tweede deponent verklaart - dat Francis Timmermans hem daartoe had verzocht.

Of het koren en de wol door Jacobus Souve toen niet publiek is ge-
veild en dat door Arnoldus Swanenberg geboden werd - ƒ 32-10-0 en 
daarop door Jan Doense - ƒ 33,-.

De derde comparant verklaart - dat Jan Doense koper van het koren is gebleven.



Of Jan Doense het trekgeld niet gekregen heeft en van wie.
Francis Timmermans heeft het trekgeld uitbetaald.

Wie heeft aantekening gehouden van de verkoop.
Jan van Hoeck.

Wie zijn bij de verkoop aanwezig geweest.
Veel mensen, o.a. Mr. Hendrik, Antony van Riet, Mr.Gabriel Swanenberg, Arnoldus
Swanenbergh enz.
R 118 fol. 222vo 19-09-1740
Caspar Ummelen en zijn vrouw, Anneke Marcelis, machtigen Michael van Nieuwstad,
procureur, te Helmont, om namens hen in te vorderen van Jacob Paulus - en Cata-
lijn Marcelis, te Leende - ƒ 26,-.
Deze - ƒ 26,- zijn, ca. 17 jaar, geleden uitgeleend. 
R 15 fol. 73ev. 03-10-1740
- Herman Manders, te Deurne, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, ged. 
- Willem Jan Loomans en Aart Driesse de Zeeger, aanlegger - contra - weduwe

Jan Verlensdonk, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 1-15-8 rest verponding over 1723.
- Idem - aanleggers - contra - Jan Dirx van Heugten, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 7-18-13 rest verponding over 1723.
- Idem - aanleggers - contra - Jan Peters van Rest, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 7-2-2 rest verponding over 1723.
- Jan Gerrits van de Moosdijk, te Vlierden, aanlegger - contra Jan Janse Pau-

lus, gedaagde.
  Aanlegger heeft te ontvangen - ƒ 8-8-0 wegens gedane "karrevragten" van
  's Bosch af.
- Jennemie - weduwe Hendrik Vrients, aanlegger - contra Hendrik Adriaans, ged.
R 95 fol. 29 04-10-1740
Antoni Janse van Rooy, te Leende, is schuldig aan Elisabet Wouter van Asten -
weduwe Willem Jacob Maas, te Leende - ƒ 100,- α 4%
Borg: een deel van de Laarbroekse tiende - deling, Leende, 12-12-1738.
Marge: 3-1-1742 - gelost aan Willem Maas.
R 23 fol. 42 17-10-1740
Antony Heycoop, te Vlierden, collecteur van het borgemeestersboek, 1735 - '36,
heeft te vorderen van:
- het Corpus ƒ  7-12-08
- Willem Roefs ƒ 11-15-04
- Peeter Meussen ƒ  3-15-09
- weduwe Francis Verreyt - wegens Mattijs Canters ƒ 10-18-06
- Jan Janse Walraven de jonge - wegens de goede-



ren van het Groot Gasthuys van 's Bosch ƒ  5-05-00
- Jan Dirks - gebruiker Jan Marcelis van Otterdijkƒ  3-09-06
Op fol. 61 alnog te vorderen van:
- Pieter Loomans ƒ 12-00-00
- Jan Peter Slaats ƒ  3-01-05
R 95 fol. 29vo  17-10-1740
 
Marcelis Loomans verkoopt aan Joost Gerrit Kerkers:
- land de Startacker - in de Loverbosch  

 1-3. de koper
2. Antoni Haasen
4. de straat

Koopsom: ƒ 7-10-0
Hij verkoopt aan Antoni Haasen:
- land het Geleynt 1 l.

            1-2-3. Antoni Haasen
4. Bendert Reynders van Hooff

- land den Hoppekamp 1 l.
1. Goort Antonis 
2. Jan Peters
3. de straat
4. Bendert Reynders van Hooff

Koopsom: ƒ 20,-.
R 118 fol 223vo 28-10-1740
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur der coninxbede,
17-9-1738 - 16-9-1739, legt belag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Marten Martens ƒ 3-15-00
- Joost Jan Hoefnagels ƒ 0-05-00
- Francis Tijs Canters ƒ 2-02-00
- weduwe Jan Joosten ƒ 0-10-12
- weduwe Hendrik Canters ƒ 3-12-00
- Lambert Tijsse  ƒ 3-12-06
- Dirk Jooste van Hugten ƒ 3-04-04
- Tijs Philipsen ƒ 1-01-12
- Joost Hoefnagels ƒ 1-06-10
R 23 fol. 44 07-11-1740
Jacobus Losecaat, aanlegger, heeft te vorderen van:
- Andries Verreyt - een restant koopgelden van gekochte goederen ƒ 6-12-0
- Martinus Frans Lambers - idem ƒ....
- Hendrik Aarts - wegens transportkosten ƒ 3-15-0
R 23 fol. 45 07-11-1740
Willem Jan Loomans, aanlegger - contra - Peter Coopmans, gedaagde.
- Gedaagde heeft nog te betalen - ƒ 9-8-0 wegens geleverde waren als - tabak,
  potas, koorn etc.
R 33 - 52 07-11-1733
Maria Jan Pieck - weduwe Willem Willems van den Eerenbeemt - nu g.m. Jan Peter
Smits.
Uit het eerste huwelijk zijn vijf kinderen geboren m.n. Willemyn, Francis, 
Maria, Jenneke en Elisabeth, allen nog minderjarig.
De grootmoeder van de kinderen, zijnde, Lijnke - weduwe Willem van den Eeren-



beemt, is enige tijd geleden overleden.
Met de dood van haar eerste mans ouders zijn nagelaten en ontruimd:
- twee huizen, schuur schop en bijbehorend land en groes - in de Steegen.
Deze goederen werden "onbedeelt beseten en gecultiveert" door Aart Driessen -
g.m. de zuster van suppliantes overleden man.
In deze goederen kwam 1/5e deel toe aan de vijf minderj. kinderen van suppli-
ante.
Aart Driessen is ca. twee jaar in de nalatenschap blijven zitten.
Zij zouden wel graag op de goederen blijven zitten, eensdeels omdat deze zwaar
belast zijn en daardoor niet kunnen worden gesplitst of verdeeld en anderdeels
als de goederen in vijf delen worden gesplitst ze voor ieder van weinig waarde 
zijn.
De schulden en lasten zijn:
- aan Antoni Voermans ƒ  140,-
- een rente aan het Gemene Land, jaarlijks ƒ   10,-
- lands- en dorpslasten
- Hendrik Dickmans, koopman in tarwe en anderen granen ƒ 1400,-
Indien haar kinderen het 1/5e deel zouden aanvaarden dan zullen de lasten de 
baten verre verschrijden.
Zij verzoekt de erfenis te mogen "repudieren en abandonneren" t.b.v. Aart 
Driessen - welke genegen is alle lasten op zich te nemen.
Uit het huwelijk met Jan Peter Smits heeft zij drie kinderen.
Marge: Wordt in beraad gehouden.   
R 95 fol. 30vo 10-11-1740
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Jan Jan van Dijk:
- een huisplaats - in 't Dorp 3 cops.

 1-3. Jan Aart Smits
2. Goort Willem Loomans 
4. de straat

Koopsom: ƒ 35,-.
R 118 fol. 225 10-11-1740
Gerrit van Riet, vorster, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der verpon-
ding, 1738, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- weduwe Laurens Antonis Verlijsdonk ƒ 6-07-10
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ 7-09-10
- erfgenamen Jan Paulus ƒ 1-02-08
- het onm. kind van Dirk van Otterdijk ƒ 3-08-00
R 33 - 52 12-11-1740 1/2
Weduwe Adriaan Moos, koopvrouw, te 's Bosch, aanlegster.
- contra
Jan Jansen Paulus, gedaagde.
Betreft: Betaling van geleverde jenever.
R 15 fol. 75 21-11-1740 2/2
Cebille van Arnhem - weduwe Adriaan Moos, coopvrouw, te 's Bosch - contra -

Jan Janse Paulus, gedaagde.
R 15 fol. 75 21-11-1740
De Vrouwe van Asten, aanlegster - contra - Mattijs Dirx, gedaagde.  
R 118 fol. 225vo 29-11-1740
Gerrit van Riet, vorster, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der ordi-
naire verponding, 1738, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:



- Jan Dirks van Hugten ƒ  6-06-08
- Johan Draak ƒ  9-03-00
- Maria Sporenberg ƒ  2-17-06
- Willem Roefs ƒ  4-15-12
- weduwe Francis Verrijt en Francis Tijs Canters  ƒ  2-12-02
- weduwe Lijske Willems ƒ 27-10-04
- Lambert Tijssen ƒ 10-00-00
- Peter Janse van de Vorst ƒ  5-15-00
- Jacob Martens ƒ  4-02-12
- kn Hendrik Hoefnagels ƒ  1-14-00
R 33 - 52 30-11-1740
Dirk Goorts, te Bakel, aanlegger.
- contra
Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
Betreft: Betaling van, in mei l.l., gekochte schapen - 18 stuks voor - ƒ 24-6-0.
R 15 fol. 77 05-12-1740
Mevrouw Maria Magdalena de Maghein, douariere de Jeanfils, dame admodiatrice
van het Huis en goederen van Horne, bij Roermond, aanlegster.
- contra
Joost Verberne.
R 15 fol 78 05-12-1740
Gezien het request aan U Eerw. gedaan door Pieter Willem Loomans, inhoudende,
dat hij, op 23-2-1739, heeft gekocht van Francis Zaris, voor - ƒ 60,-:
- land den Heesacker 3 l.
En dat hij daarna deze akker op zijn zoon, Willem, heeft laten "vesten".
Suppliant is nu "te raade geworden" om gemelde akker, samen met een ander 
akkertje, te verkopen aan Arnoldus Swanenberg, voor - ƒ 119,-.   
Hij kan echter e.e.a. niet doen zonder Uw toestemming.
Naschrift: I.o.m. Goort en Antoni Loomans, broeders van Pieter, welke ons ver-
           klaarden dat de koop voordelig en dienstig zou zijn, hebben wij toe-
           stemming gegeven.
R 23 fol. 37 05-12-1740
Jan Peter Smits, namens zijn moeder, aanlegger - contra - Jacobus Souve, ged.
- Gedaagde is - ƒ 6,- schuldig wegens het huren van twee groesbeemden in 1740.
Idem - aanlegger - contra - Peter Coopmans, gedaagde.
- Gedaagde is - ƒ 4-11-4 schuldig wegens huur van een beemdje in 1740.
R 118 fol. 227 05-12-1740
Antoni La Forme, rentmeester van de Bregje van Ghezel, Vrouwe van Asten - doua-
riδre van Pieter Valckenier, verpacht de jacht van de heerlijkheid Asten.
Enige condities:
- Duur: 3 jaar - ingaande 1-3-1741.
- De verpachter heeft gereserveerd - het grof wild, t.w. herten, reeδn, wilde
                                     zwijnen, alsmede de valkenvangst.
- Als de verpachter wild nodig heeft, dan zal, indien het te krijgen is, de 
  pachter dit moeten leveren, tegen:
  - een haas 12╜ stuiver,
  - een koppel patrijzen  12╜ stuiver,
  - een koppel snippen    12╜ stuiver.
- De pachter zal boven de pachtgelden moeten leveren - twee hazen, vier patrij-

     zen.
- Pachtprijs: ƒ 36,-/jr.



- De helft hiervan door Johannes van der Linden te betalen, t.w.:  
  - Van 't Voortje langs de Meulen en door het Dorp, gelijk de straat loopt, op
    de Polder, te weten de zijde nevens Lierop en Someren en van de Polder op 
    de agterste Mijte en zo verder door de Peel daar Asten scheidt.
- En zijn hierover als opzieners gesteld: Jan Smits, Willem Jan Aarts, Marcelis
                                          Jansen en Peter van Bussel.
- Van de wederhelft is:
- ╝e deel (α ƒ 9,-) voor Goort Willem Loomans, t.w.:
  - Het Linder, van het Dorp op de Steegen, langs de straat op de Meulendijk 
en de agterste Mijte.
- En zijn hierover als opzieners gesteld: Jan Willem Trouwen en de Heer
  Franse, Pastoor, tot Someren.
- Het resterend ╝e deel (α ƒ 9,-) is voor Antony Heycoop, te Vlierden, t.w.:
  - Van het Dorp, langs de Moolen, de hei door op 't Voortje en zo langs 
    Vlierden tot de Meulendijk en door de Steegen naar het Dorp.
- En zijn hierover tot opzieners gesteld: Goort Keune, Peter Verhees en Jan
  Coninx.
R 118 fol 228vo 10-12-1740
Gerrit van Riet, vorster, namens Michael van Nieuwstad, collecteur der ordinai-
re verponding, 1738, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- weduwe Willem Slaats ƒ 1-01-00
- Jan Antonis van der Linden ƒ 1-19-10
- Dirk Flip Timmermans ƒ 7-09-12
- Francis Tijs Canters ƒ 4-12-08
- weduwe Jan Joosten  ƒ 1-17-00
- Jan Groenen ƒ 0-15-00
- weduwe Francis Verreyt ƒ 3-04-00
- Hendrik Willems ƒ 7-04-10
- Michiel Tomas Kuypers ƒ 1-03-02
- Jelis Aarts ƒ 2-14-08



- Jelis Janse ƒ 0-12-00
- Frans Marten Doense ƒ 3-19-04
- kn Aart Goorts ƒ 2-18-06
R 118 fol. 230 10-12-1740
Gerrit van Riet, vorster, namens, Gabriel Swanenberg, kerkmeester, legt beslag
op de vaste goederen van:

tot verhaal, over 1738 en '39, van:
- Willem Roefs, als erfgenaam van zijn 
  vader en grootvader ƒ 0-10-0
- alsmede als eigenaar of gebruiker
  van de goederen gekomen van Hendrik
  Canters ƒ 0-10-0
R 23 fol. 48 19-12-1740
- Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Thomas Pollen, gedaagde.  
  Aanlegger heeft nog te ontvangen - ƒ 7-10-0 wegens salaris in het "oblineren"
  van 2/3e deel van - ƒ 9-0-0 rente aan het Gemene Land verschuldigd. 
- Idem - aanlegger - contra - Antoni van Riet, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 11-10-0 wegens salaris en gekocht hout.
  - fol. 62 - gedaagde wordt opgelegd te betalen.
R 23 fol. 49 19-12-1740
Jan Peters van Bussel en Gerrit Peters, collecteur van de ordinaire verpon-
ding, 1737, hebben te vorderen van:
- Francis Canters ƒ 4-08-00
- kn Jan Hoefnagels ƒ 2-02-08
- erven Jan Paulus ƒ 4-08-00
- Joost Hoefnagels ƒ 5-18-02
- Willem Jan Loomans ƒ 9-09-12
R 23 fol. 50 19-12-1740
Peter Coopmans, als erfgenaam van Jan Peter Loomans, met Joost Philips van 
Hugten, collecteur geweest van de Gemene Middelen, 1720 - '21, aanlegger.
- contra
Weduwe Jan Peter Smits, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 6-8-0 als restant van genoemde lasten.
R 23 fol. 51 19-12-1740
Joseph Vervoordeldonk, borgemeester, St. Jan 1736 - '37, heeft, wegens verpon-
ding, nog te ontvangen van:
- Paulus Hendrik Bernarts ƒ  7-19-04
- Marcelis Peters ƒ 10-09-00
- Dielis Vreynsen ƒ  2-12-15
- kn Evert Jansen - gebruiker: Jan Aarts      ƒ  6-12-00
- Gerrit Neerven en Mattijs Lambers - nu Antonis Dirks ƒ  9-19-08
- Jan Jan Driessen ƒ 10-10-00
- Marten Marcelis ƒ  7-11-10
- kn Marten Jan Toenis ƒ  7-11-10
- weduwe Hendrik Verhaagen - nu Lambert Verheyen ƒ  8-19-04
- Lambert Verheyen - int Dorp ƒ  9-13-12



- Jan van der Linden - van de kn Antoni van der Linden ƒ  8-10-00
- Jan Meussen ƒ  8-02-03
- Wilem Roefs ƒ 11-09-14
- Jan van de Cruys ƒ  8-09-12
- Jasper Hendriks ƒ  4-15-04
- Jan Jansen Walraven ƒ  8-05-06
- Peter Fransen ƒ  7-15-15
- Joost Joost Hoebergen ƒ 10-03-14
- Goort Marcelis ƒ  7-00-00 
- Mattijs Bollen o.a. wegens "rookgat" ƒ  9-15-09
- Marten IJsbouts ƒ 10-05-15
- Frans Lambers ƒ  8-08-03 
- Jan Peter Slaats ƒ  8-16-15
- Wouter Antonis ƒ 11-12-06
- weduwe Peter Verberne ƒ  8-10-13
- Joost Jan Hoefnagels ƒ  9-18-06
- Martinus Jan Paulus ƒ 10-08-06

Aan allen wordt opgelegd te betalen
R 118 fol. 230vo 23-12-1740
De regenten van Asten verklaren aan rentmeester de Kempenaar "dat ons kenne-
lijk is" dat de Capel of Kerk, te Ommel, sedert 1737, voor twaalf jaar in 
onderhoud is bij aannemer, Jan Frans van de Weyer, goed is onderhouden en ge-
repareerd.
R 118 fol 231 28-12-1740
Evert Hurkmans, te Deurne, als momboir over Johanna Maria Loomans, onm. doch-
ter van Willem Jan Loomans, hier ook present.
Zij vernietigen het huurcontract - d.d. 1-12-1739.
Evert Hurkmans verpacht nu aan Antoni Antoni Voermans: 
- huis, schuur, stal, aangelag en halve hof.
Zijnde het huis waar Willem Jan Loomans woont.
Blijvende de halve hof en het gebruik van de put gereserveerd, die aan het 
klein huiske is behorende, doch de put aan de huurder van het grote en het 
kleine huiske tesamen in gebruik.
Mede wordt verhuurd:
- 2/3e deel an het aangelag - gelegen tegenover de Kosterye 
  en verder alle groes en land - aan de onmondige behorend.
- M.u.v. - het groesveld - tot Ostaden 
  dat niet in de verhuur is begrepen.
Huurtermijn: 6 jaar.
Reparatie en onderhoud - voor de verhuurder.
Grondlasten - landsverponding ƒ 12,-/jr.
            - dorpsverponding    ƒ   12,-/jr.  
   ƒ 24,-/jr.
Alsmede - de coninxbede.
"Groespagt off voorlijff" ƒ 20,-/jr.
"Coornpagt"               20 vat rogge/jr.
De verpachting wordt aangenomen door Antoni Voermans, vader van de voorn.
Antoni, wegens diens absentie.




