
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1730-1735
R 116 fol. 203vo 05-01-1730
Antoni Kerckhoff - en Magdalena Jaspers, zijn vrouw, in het Dorp, 
testeren.
Hij ziek, zij gezond.
- Al hun goederen aan de langstlevende van hen beiden.
-  Indien  hij,  testateur,  eerder  komt  te  overlijden  dan  zij, 
testatrice, en deze
  weer hertrouwd - dan zal zij aan Anna Maria, zijn dochter - ƒ 
25,- geven.
  Indien zij niet hertrouwd, dan zal, na haar overlijden, de 
gehele nalaten-
  schap gaan naar Anna Maria.
R 116 fol. 204vo 22-01-1730
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van het officie - dat 
zij samen 
met Hendrick Halversmit, chirurgijn, zijn geweest t.h.v. Theunis 
Peters van den 
Warsenbergh - die verklaarde van de zolder gevallen te zijn - de 
chirurgijn 
verklaarde,  na  visitatie,  "als  dat  den  hals  teenemaal  geheel 
gebroocken was"
zodat de val de oorzaak van de dood zal zijn geweest.    
R 93 fol. 119vo 26-01-1730
Jenneke, dr. Huybert Henrix had ten intresse staan aan Willem 
Hoefnagels -
ƒ 100,- α 4%.
Jenneke  heeft  hiervan  -  ƒ 75,- overgegeven  aan den Armen van 
Asten.
Marge: 9-5-1744 - weduwe Cornelis Lambers heeft - ƒ 75,- aan den 
Armen voldaan.
                  Met hetgene zij al aan den Armen heeft uitge-
reikt, acte
                  van inter vivos (schenking met de warme hand) 
d.d. 10-8-1742

        kan deze acte gecasseert worden.
R 162a 26-01-1730
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Canters - overle-
den te Lieshout
en begraven 26-12-1729.

Waarde
- groes de Kievitshoff 4 l. ƒ  24,-

1. weduwe Niclaas Verhees   
2. de overledene

- huis, schuur, hof en aangelag 7 l. ƒ 
120,-

1. de overledene
2. de gemeente

- het Hoyvelt 7 l. ƒ  70,-
1. weduwe Joost Coppens
2. weduwe Niclaas Verhees

- een heiveld 2 l. ƒ   2,50
1. Tony Jan Muyen
2. Jan Peter Loomans
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- groes/land den Driehoeck 2 l. ƒ  12,-
1. Mattijs van Heughten
2. Paulus Geven

- land den Braesselsenacker 4 l. ƒ  20,-
1. Aert Tielen
2. Vreyns Evers
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- land Blockmakersacker 4 l. ƒ  18,-
2. Teunis Peters

- land Jan Schrootenacker 3 l. ƒ  12,-
1. Hendrik Tielen
2. Antoni Dierx

- land den Magerenacker 4 l. ƒ   6,-
1. Teunis Peters
2. Symon Peters

- land den Heyacker ╜ l. ƒ   1,-
1. Hendrik Paulus
2. de gemeente

- land Kantersacker 3 l. ƒ 22-00-00
  Belast met een cijns aan de Heer van Asten - in kapitaal  ƒ   21-  
05-00

ƒ             0,75
- land het Kempken ╜ l. ƒ   1,-

 1-2. de gemeente
- groes 1 l. ƒ   8,-

1. Tony Fransen
2. Goort Canters of Frans Peters van Bussel

- hooibeemd 8 l. ƒ 100,-
1. Jan Smets
2. Jan van Riet e.a. 

- groes 1 l. ƒ   3,-
1. Andries Verreyt
2. de smet te Bakel

- hooiwas in de Spleete 3 cops. ƒ 
1,50

1. erven Jan Meeussen, te Lierop
"Rijdende" met Jan Meeussen c.s.
- groes het groot Hoyvelt 5 l. ƒ  11,-

1. Jan Bogarts
2. Marselis Verrijt

- weiveld 9 l.
ƒ 20-00-00

Belast met ƒ 0-14-0/jr. cijns aan de Heer van Asten -
in kapitaal ƒ   17-10-00  

ƒ       2,50
- heiveld 9 l. ƒ  10,-

1. Lijneke Hendrix
2. de gemeente

- huis, hof, schuur en aangelag, zowel groes als land ƒ 
120.-

24 l. 
1. de overledene
2. de Aa e.a. 

- groes/land 4╜ l. ƒ  10,-
1. Gerardt Philips
2. Marselis Antonis

- land 1╜ l. ƒ   2,-
1. Lijneke Hendrix
2. Gerardt Philips

- land den Legenacker 1╜ l. ƒ   1,-
1. Gerardt Philips
2. Marselis Antonis

- land Emmekamp 5 l. ƒ   6,-
1. Gerardt Philips
2. de straat

- groes/land de [Kooy] 3 l. ƒ  12,-
1. weduwe Tony Coolen



2. Gerardt Philips
- land de Rayacker 1╜ l. ƒ   1,50

1. Jan Wilberts
2. Heer van Straalen

- land den Eschacker 1╜ l. ƒ   1,50
1. Peter Driessen
2. Jan Wilberts

- land den Dries 2 l. ƒ   6,-
1. Gerardt Philips
2. Lijneke Hendrix

- hooi- weiland 4 l. ƒ   5,-
1. weduwe Tony Coolen
2. Tomas Fransen

- land den Boeckweytsacker 5 l.
1. weduwe Jan van den Broeck
2. weduwe Wilbert Verberne

- groes het Waterven 2 l. ƒ   1,-
1. Johan Draack
2. de mistwegh

- land 3 cops. ƒ 
3,-

1. Jan Antonis
2. Marten van de Loverbosch c.s.

- groes 10 l. ƒ  25,-
1. Jan Frans Keysers
2. de goederen van wijlen Antony v.d. Cruys

- land 8 l. ƒ  20,-
1. weduwe Jan van den Broeck
2. weduwe Wilbert Verberne 

- een hofke ╜ l. ƒ   1,-
1. den Dijck
2. Jan Antonis

- land/groes 2╜ l. ƒ   2,50
1. weduwe Francis van de Loverbosch

- land 1╜ l. ƒ   1,50
1. weduwe Francis van de Loverbosch
2. Marten van de Loverbosch

- groes/land 2 l. ƒ   2,-
1. weduwe Francis van de Loverbosch
2. Jan Antonis

- huis, hof en aangelag - te Ommel 3 l. ƒ  30,-
1. Jan van Rest
2. Jan van de Cruys

- land 2 l. ƒ   4,-
1. Jan van Rijt
2. de pad

- land de Loo 1 l. ƒ   1,50
1. Francis van de Loverbosch
2. de Heer Swinckels

- land den Toornacker 5 l. ƒ   6,50
 1-2. de weg

- groes het Loopvelt 3 l. ƒ  20,-
1. erven Francis van de Loverbosch
2. de pad

- groes het Venneke 2╜ l. ƒ  12,-
1. Jan Cornelis
2. Frans Maas



- groes - een hofstad ╜ l. ƒ 
1,50

1. erven Francis van de Loverbosch
2. erven Hendrick Tho poel

- land de Galree
1. Joost IJsbouts
2. weduwe Wilbert Peters

- land 2╜ l. ƒ   6,-
1. de Kerckpadt
2. kn Jan Linders         

ƒ 734,75
20e penning is ƒ 36-14-12.
R 116 fol. 205 27-01-1730
Elisabeth Reynders - weduwe Francis Antonis van der Linden maakt 
t.b.v. haar 
minderjarige kind - een staat en inventaris.
Zij wil hertrouwen.
Zij heeft van haar overleden man geen goederen verkregen, ook 
heeft hij geen 
goederen nagelaten.
Zij kan derhalve geen staat of inventaris opmaken.
R 93 fol. 120 31-01-1730
Antoni Fransse, zoon van Frans Antonis - en Willemyn Symons, die 
een dochter 
was  van  Symon  Claassen,  broeder  van  Martyn  Claassen  -  weduwe 
Dierk Jansen 
Smits - verkoopt aan Antoni Voermans:
- de helft van -  ƒ 150,- staande t.l.v. Catalijn Coolen en nu 
t.l.v. de weduwe 
  Goort Marten Coolen, te Someren.
- ƒ 25,- in een meerdere rente van - ƒ 50,- t.l.v. weduwe Gerit 
Jan Michiels
  en nu t.l.v. Bernart Jan van de Sande.   
- ƒ 50,- in een meerdere rente van - ƒ 100,- t.l.v. Peter Hendrik 
Michielse -
  alias Kievits.
Deze - ƒ 150- zijn hem aangekomen, bij versterf van zijn ouders en 
bij testa-
ment van Dierk Jansse Smits - en Martyn, dr. Claas Teunis Simons 
- 
d.d. 28-7-1685 - notaris Peter de Laure, te Eyndhoven.
R 93 fol. 121 31-01-1730
Willem van Ginhoven, deurwaarder, namens Douariere Johan Louis 
Boise de La
Calmette,  in  leven  rentmeester  der  Geestelijke  Goederen  van 
Peelland, verkoopt
aan Gerrit van Riet, vorster:
van Silvester Michiels - ook: R 148 - 2-9-1730.
- huis, schuur en aangelag 3 cops.

1. Goort Doensen
2. 't gemeen schoolhuis

- groes 2 l.
1. kn Gerrit Verberne
2. Willem Goort Lomans

- groes/land 1╜ l.
1. Jan Verberne



2. Willem Lomans
- land 2╜ l.

1. de weg
2. kn Claas van der Linden

- land 1╜ l.
1. Marten van Deursen



2. Matijs Somers
- land 2 l.

1. de gemeente
2. kn Aart Aarts

- land 3 l.
1. Jan Peter Lomans
2. de gemeente

Belast met: ƒ 0-17-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk te Asten.
- ƒ 1-02-8/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 105,-.
Hij verkoopt aan: Pieter de Cort, drossaard:   
van Frans Jansse van Ruth - ook: R 152 - 1-9-1730.
- land 1╜ l.

1. weduwe Frans van de Loverbosch
2. NN.

- groes 2 l.
1. weduwe Peter Roefs
2. weduwe Jan Fransen van de Loverbosch

- groes 2 l.
1. Evert Jansse
2. NN.

- groes 1 l.
1. Willem van Weert
2. weduwe Wilbert Peters

Belast met: ƒ 10,- in twee teksten.
-  ƒ 0-15-0/jr.  in  een  meerdere  rente  aan  Hendrik  de 

Kempenaar.     
Koopsom: ƒ 125,-.

Hij verkoopt aan: Jan Goort Loomans:
van Gijsbert Francis IJsbouts Coninx - ook: R 152 - 11-9-1730.
- huis, hof, schuur, schop en aangelag en nog een klein aangele-
gen huiske

5 cops.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. de Heer Carmans qq.

- dries 7 cops.
1. weduwe Jacob van de Cruys e.a. 
2. een dijk

- groes/land
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. erven Jacob Arts e.a. 

- land 1 l.
1. de mistweg
2. Goort Canters

- land 3 l.
1. de Heer Swinkels
2. Frans IJsbout Koninx

- groes
1. de weg
2. de voors. akker

- land 3 cops.
1. het gewezen Convent
2. erven Joost Jan Muyen

- land 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. Peter Peter Slaats



- land 3 l.
1. Joost Isbouts
2. Joost Isbouts e.a. 

- groes 3 l.
 1-2. de gemeente

Belast met: ƒ 5-00-00/jr. aan de Geestelijke Goederen.
-  ƒ 0-11-08/jr. in een meerdere rente aan de Kempenaar, 

rentmeester 
                          der Geestelijke Goederen.

Koopsom: ƒ 215,-
Lasten : ƒ 139-07-08.

R 116 fol. 205vo 09-02-1730
- Gijsbert Coppens - en
- Gerard Smits, beiden te Eyndhoven - en
- Jan Goort Hoefnagels, molenaar, te [Halr.] - mede voor
- Alegonda Goort Hoefnagels, te Wintelre.
De twee eerste comparanten zien af van de nalatenschap die aan 
hen N.U. door het overlijden van Arnoldus Konincx, hun oom, te 
Asten, is nagelaten.  
Zoals ook mede verklaart Jan Goort Hoefnagels, zijnde een neef 
van moederszijde van de overleden Arnoldus Konincx.
Ook is gecompareert Gijsbert Francis Konincx, mede voor Hendrick, 
zijn broeder, te Tuernhout en neef van vaderszijde van de overle-
dene, welke zich ook niet als erfgenaam van de overledene willen 
gedragen. Evenmin van de nalatenschap van 
hun overleden vader - wiens goederen al bij executie verkocht 
zijn. Alle comparanten verklaren "eenpaarlijk" de nalatenschappen 
en erfenissen over te laten aan: Jenneke Konincx - weduwe Jan 
Symons van den Boomen, te Dorne - en Cornelis Manders, te Asten.
Zij mogen er mee handelen naar hun keuze.
De comparanten zeggen toe - dat ingeval op de nalatenschap van 
Arnoldus Konincx nog enige, nu onbekende schulden, komen boven en 
behalve:  -  de  borgemeesters  en  collecteurs,  15  stuiver/jr. 
Geestelijke pacht - en
-  het  "pachtien"  aan  de  weduwe  Hendrik  Vervordeldonck  -  die 
hoofdelijk te zullen garanderen.
R 116 fol. 206vo 13-02-1730
- Jan van Coll - g.m. Antonet Marselis van Bussel, te Woensel - en
- Arnoldus Meulendijck - g.m. Anna Marselis van Bussel.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Marselis van Bussel.
1e lot: Jan van Coll
- ƒ 250,- uit te betalen door het tweede lot.
2e lot: Arnold Meulendijck
- huis, hof, schop, aangelag, land, groes en de turfvelden - in 
het Dorp.
  Zoals hij in bewoning en gebruik heeft.
- ƒ 50,- t.l.v. de erven Aart Willems den Smet.
Belast met: ƒ 50,- t.b.v. de erven Hendrien Michiels, te Antwerpen 
of elders.
          - de cijns van de gronden.

- 2 gl. 10 st./jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 250,- aan het eerste lot (deze zijn voldaan).



R 93 fol. 126vo 05-03-1730
Peter Dirx van Daal, koopman, te Eyndhoven, verkoopt aan Michiel 
van de Cruys,
president, te Asten: 
- een schepengelofte van - ƒ 200,- met de achterstallige intrest - 
t.l.v. wij-
  len Isbout Coninx en t.b.v. Hendrick Dirx van Daal, broeder van 
de verkoper -
  - d.d. 5-6-1686.
Marge: Gelost 10-7-1741. Koopsom:  ƒ 180,-.

R 116 fol. 208vo 10-03-1730
- Cornelis Manders - en Jenneke Conincx - weduwe Jan Symons van 
den Boomen, te Deurne - zien "eenpaarlijk" af van de nalatenschap 
van wijlen Arnoldus Conincx en laten deze over aan de "pantcredi-
teuren".              
R 93 fol. 127 20-03-1730
- Matijs Hendrik Canters,
- Francis Matijs Hendrik Canters,
- Francis Verrijdt - g.m. Anna Mattijs Hendrik Canters. 
Zij verkopen aan Francis Saris, te Tongeren:
- groes de Karis - in de Stegen 2╜ l.

1. erven Marten Driesen
2. Francis Saris
3. de verkopers
4. weduwe Jacob van de Cruys

Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ 148,-.
R 162a 17-04-1730
Taxatie van de onroerende goederen van Claas Maassen - overleden 
13-3-1730 te
Leyssel.

1/5e deel in: Waarde  
- groes- en heiveld 5 l. ƒ 3,-

1. weduwe Dierx van der Sanden
2. Jan de Hart, te Dorne
3. de Aa
4. de Peel

- groes - en heiveld 1 l. ƒ 1,-
1. Hendrik Hixspors
2. weduwe Dr. Canters
3. de Aa
4. de gemeente         

ƒ 4,-
20e penning is ƒ 0-4-0.
R 116 fol. 208vo 04-05-1730
Antoniske Martens - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch ver-
klaart dat zij aan
haar kinderen verscheidene sommen gelds heeft verstrekt, echter 
aan de een meer als de ander. Zij wil echter dat dat dit bij haar 
leven egaal wordt gemaakt.
Zij heeft hierover gesproken met:
- Martinus en Jan, haar zonen - en met
- Jan Goort Lomans - g.m. Matia, haar dochter
en hen toegezegd dat zij "proportie" evenveel zullen ontvangen 



als haar over-
leden zoon Francis - en zijn weduwe ontvangen hebben - zijnde - ƒ 
3809-00-00.



Ter voorkoming van alle disputen zijn de kinderen van Francis uit 
haar nalaten-
schap gesloten - met de legitieme portie.
Om een eerlijke "legaliteit" te maken is met de kinderen overeen-
gekomen dat:
Martinus zal ontvangen:
- 1/3e deel van de Laarbroekse tiende "rijdende" tegen die van 
Antony van de 
  Cruys. Waarde ƒ  800-00-00
- een rente t.l.v. Jan Smets ƒ  200
- idem             Willem Laurenssen ƒ  100
- idem          Jan Peters van Rest ƒ  200
- idem          de gemeente Helden ƒ  241-18-08
- idem          Goort Buckings ƒ  200
- idem             ...... , te Lierop ƒ  150
- idem          Jan Donckers ƒ  300
- idem          Mary van de Cruys - g.m. Gevert v. Dorne ƒ 
100
- uit de schuldboeken ƒ  455
- huis, hof en aangelag - te Ommel - in bewoning bij Mattijs
  Jacobs.
- de helft van den [Lo]penacker
- land den Halsacker
- land de hoog Loo
- land den Kattendijck
- land den Drieseegt
- beemd het Swartbroek
- wei het Veltie
- groes de kleyne Boght
- veldje het cleyn Veltie
  De waarde is door de kinderen geschat op ƒ  700-00-00

    
- Het "goet" aan den Ommelsen Bosch - gekomen van Jan 
  Kerstens N.U. zal ΘΘn geheel blijven en waarin ieder 1/3e 
  deel zal bezitten - waarde ƒ 900,- dus ƒ    300-00-00  

ƒ 3746-18-08
Goort Jan Loomans zal ontvangen:
- heeft ontvangen van Hendrik Peter Bollen ƒ  100-00-00
- te ontvangen van Goort Jan Hoefnagels - Cornelis Manders ƒ  200
- idem          Frans Cornelis - in de Stegen ƒ  100
- idem             Jan Smits ƒ  100
- heeft ontvangen ƒ  546-10-00
- nog te ontvangen:
- 1/3e deel in de Laarbroekse tiende ƒ  800
- een rente t.l.v. de gemeente Asten ƒ  500
- idem          Willem Slaats ƒ  300
- idem             Marselis Peter Reynders ƒ  100
- het oude huis, schuur, schop en aangelag - waar de com-
  parante woont.
- de helft van den Espenacker
- land/groes de Camp
- land/groes den grooten Boght                 
- het Weyvelt - naast den Vorst
- land de Venacker
  De waarde is door de kinderen geschat op - ƒ 800,-
  Loomans zal - ƒ 100,- uitkeren aan Jan van de Loverbosch



  ter verbetering van diens lot - dus ƒ  700
- 1/3e deel van het "goet" aan de Ommelsen Bosch - zie 
  1e lot ƒ    300-00-00  

ƒ 3746-10-00



Jan van de Loverbosch zal ontvangen:
- vooraf heeft hij al "genoten" ƒ 1943-00-00
- 1/3e deel in de Laarbroekse tiende ƒ  800-00-00
- een huis, schuur en hof - ontrent den Kerckhoff - in het
  Dorp - gekomen van Hendrick van den Bleeck
- land agter de Pastory
- land den Bergh
- een beemd
  De waarde is door de kinderen geschat op - ƒ 600,-
  Ter verbetering van dit lot zal hij van Jan Goort Loomans
  ontvangen - ƒ 100,- zijnde alzo ƒ  700
- nog wegens 1/3e deel van het "goet" a. d. Ommelsen Bosch  ƒ 
300-00-00

ƒ 3743-00-00
Deze verdeling is in goed overleg opgemaakt.
Nog is overeengekomen - dat Martinus van de Loverbosch van het 
"coopmanschappe"
dat hij namens de comparante gevoerd heeft - opening van zaken 
zal geven.
Bij nalatigheid vandien zal hij "gefrustereert" blijven van de 
hem, bij tes-
tament, gemaakte - ƒ 1500,- wegens zijn trouwe diensten.
"Soo versoeckt Antoniske van de Loverbosch dat Marten in minde-
ringe van die 
1500 gulden sal aennemen de 1350 gulden die sij op de gemeente 
van Asten heeft
staan".
Martinus van de Loverbosch verklaart - dat hij na het overlijden 
van zijn moe-
der de revenuen van de - ƒ 1500,- zijn leven lang zal genieten. Na 
zijn dood 
zullen  deze  toekomen  aan  de  erfgenamen  van  Antoniske  van  de 
Loverbosch en dat
hij, Martinus, in mindering van de -  ƒ 1500,- zal aannemen de 
rente van 
ƒ 1350,-.
R 93 fol. 128 10-05-1730
De curatoren van de geabandonneerde boedel en nalatenschap van 
Ida - weduwe
Francis van de Loverbosch, ter Ommel, verkopen:
Zij verkopen aan de kinderen Jan van de Loverbosch, te Vlierden:  
- huis, stookhuis, schuur en hof - in de heggen 1 cops.

1. de straat
2. Swinkels
3. Gevard van Dorne

                4. Jan Janse vn Rest
 Koopsom: ƒ 312,-.

Zij verkopen aan Arnoldus Swinkels:
- land den Bergh 1 l.

1. Swinkels
2. het gewezen Convent

Koopsom: ƒ 52,-.
- land de Reytacker 3 l.

1. weduwe Jacob van de Cruys
2. het gewezen Convent

  Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan het Land Koopsom: ƒ 89,-.
- een dries ╜ l.

1. Swinkels



2. Jan van de Cruys
Koopsom: ƒ 14,-.



Zij verkopen aan Tony Muyen:
- land den Kamp 7 l.

1. weduwe Jacob van de Cruys 
2. weduwe Wilbert Peters

Koopsom: ƒ 171,-.
- land de Loo - in twee seylen 4╜ l.

1. het gewezen Convent
2. Marcelis Peters

Koopsom: ƒ 61,-.
- een hof in het Dorp - gekomen van Juffr. van der Lith.

Koopsom: ƒ 91,-.
Zij verkopen aan Willem Roefs:
- land Joostenacker 3 l.

1. Joost IJsbouts
2. erven Arnoldus Koninx
       Koopsom: ƒ 36,-.

- land de bovenste Loo 1╜ l.
1. Frans van Ruth
2. weduwe Joost Jan Muyen

Koopsom: ƒ 12,-.
- land de onderste Loo 2╜ l.

1. deurwaarder Ginhoven
2. Swinkels

Koopsom: ƒ 16,-.
Zij verkopen aan Peter van de Vorst:
- land het Berghske 1╜ l.

 1-2. erven Hendrik Canters
Koopsom: ƒ 7,-.

Zij verkopen aan Jan Goort Loomans:
- hooiland het Swartbroeck 2 l.

1. weduwe Peter Roefs
2. Tomas Canters

Koopsom: ƒ 36,-.
Zij verkopen aan Hendrik Willem Berkers:
- weiveld het Laarbroexvelt 7 l.

1. Swinkels
2. Marcelis Peters

Koopsom: ƒ 138,-.
Zij verkopen aan Francis Vrints:
- een dries 2 l.

1. weduwe Jan van de Cruys
2. Frans Vrints

Koopsom: ƒ 50,-.
- land op de Loo 2╜ l.

1. erven Hendrik Canters
2. Joost IJsbouts

Koopsom: ƒ 10,-.
Zij verkopen aan Jan van de Loverbosch:
- huis, schuur, schop en aangelag - aan den Ommelse Bosch
- land aan de hooge IJnde 2╜ l.

1. Peter Martens



2. Peter Alberts
- land het Dooreboske 1╜ l.

1. Marte van de Loverbosch
2. de verkopers

- groes het Venn: 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. erven H. Canters

- groes het schone Jansvelt 3 l.
1. Peter Alberts
2. Peter Slaats

- land de Meer 6 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe van den Broek

- land 3 l.
1. weduwe Wilbert Peters
2. de verkopers

- de Crommenacker 2 l. 1 cops.
1. Peter Alberts
2. erven Hend. Canters

- den Conijnbergh 5 cops.
1. Peter Martens
2. de verkopers

- land 1╜ l.
 1-2. erven H. Canters

- land de Donck 2 l.
1. Peter Alberts   
2. weduwe van den Broek

- land 3 cops.
1. Jan van der Linden
2. de verkopers

- groes/land 5 cops.
1. weduwe van den Broek
2. Peter Slaats

- het Hooghvelt 2 l.
1. weduwe van den Broek
2. Jan Fransen

- den vorsten Boght 2 l.
- den aghtersten Boght 3 l.
- den Ossenkamp 1╜ l.
- het Loopvelt 8 l.
- aghterste Weyvelt 2 l.
- den Bosdries 2 l.
- de voorste en aghterste Donck

4╜ l.
Koopsom: ƒ 710,-.

Zij verkopen aan Jan Janse van Dijck:
- 2/3e deel van een huis - in de Wolfsbergh 2 l.
  Belast met: ƒ 0-10-8/jr. aan den Armen te NN.

Koopsom: ƒ 28,-.
- land aan de Padt 2 l.

Koopsom: ƒ 30,-.
- hooiveld 9 cops.

1. Jan van Helmont
2. Thomas Philips

Koopsom: ƒ 67,-.



Zij verkopen aan Mattijs Dierx:
- land 7 cops.

1. Jan van Helmont
2. Claas Philipse

Koopsom: ƒ 36,-.
Zij verkopen aan Jan van Helmont:
- dries/land 5 cops.

1. de wegen
2. Jan Vrasdonck

Koopsom: ƒ 34,-.
- weiveld 2 l.

1. Jan van Helmont
2. Thomas Philipse

 Koopsom: ƒ 37,-.
Zij verkopen aan Willem Jan Loomans:
- een "wonink off afhanck" aan de schuur van de 
  weduwe Loverbosch en een plakje land in - 
  het Berghslant 1 cops.

Koopsom: ƒ 31,-.
Zij verkopen aan Marcelis Peters:
- land aan de Keysersdijck 1╜ l.

Koopsom: ƒ 28,-.
R 21 fol. 4 ev. 22-05-1730
- Lowie Hoefnagels, collecteur van de gemene middelen 1727 - '28, 
aanlegger
  - contra - Dierck [La  ers], gedaagde.
  Gedaagde is aan aanleggers collecteboek nog ƒ 7-2-4 schuldig.
- Hendrick Halversmit, chirurgijn, aanlegger - contra - weduwe 
Frans Huybers,
  gedaagde.
  Aanlegger vraagt betaling van ƒ 3,- wegens geleverde medicijnen.
  Gedaagde zegt - dat aanlegger "uyt sijn selven tot haar huys is 
gecomen".
- Idem - aanlegger als voor - contra - Jan Peter Clauws, gedaagde.
  Betaling van ƒ 7-3-0 wegens geleverde medicijnen.
  Gedaagde zal betalen als hij zich "te weren heeft gestelt".
-  Joost  van  Weert,  collecteur  der  beden,  17-9-1726  -  '27, 
aanlegger - contra -
  Willem Jan Loomans, als momboir van Jan Verrijdt, gedaagde.
  Betreft betaling aan het collecteboek van aanlegger van ƒ 0-12-[ 
] staande
  t.n.v. de weduwe [     ] de Groot.
  Gedaagde zegt - dat de onmondige "dien paght noyt schuldigh is".
-  Idem  -  aanlegger  als  voor  -  contra  -  Philips  Warsenbergh, 
gedaagde.
  Betaling van ƒ 0-6-4 op het "boeck".
- Hendrick Halversmit, chirurgijn, aanlegger - contra - Huybert 
van der Loo,
  gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van ƒ 7-3-0 wegen geleverde medicijnen.
  Gedaagde zegt - dat hij aanlegger niet heeft laten komen. Dat 
deze uit zich-



  zelf gekomen is en gezegd heeft dat of hij of meester Graets 
"quamp".    



- Hendrick Halversmit, chirurgijn, aanlegger - contra - Peter van 
Riet, gedaag-
  de.
  Betaling van geleverde medicijnen ƒ 5-14-0.
  Gedaagde zegt - dat aanlegger bij hem is gekomen en dat hij 
"geordonneert"
  was door de drossaard.
- Idem - aanlegger als voor - contra - Frans Doensen, gedaagde.
  Betaling van [      ] wegens geleverde medicijnen.
  Gedaagde zegt - dat hij aanlegger niet ontboden heeft en dat 
deze heeft ge-
  zegd - dat of hij de medicijnen nam of niet, deze niet hoefde 
te betalen. 
- Francis Willem Loomans, als deken van het ambaght van gulden 
van St. Severus,
  aanlegger - contra - Huybert van der Loo, gedaagde.
  Aanlegger vraagt om gedaagde op te leggen een boete van een 
half ton bier.
  Gedaagde zegt - "dat den teerdagh niet op dien dagh was geleyt 
als wanneer 
  hij in boeten vervallen soude wesen en oock dat hij niemanten 
heeft geslagen
  noghte gestooten met sijnen weeten maar dat sij hem van agteren 
met het hair
  hebben gepackt en aghterover gesmeten".
  Hij weet niet wie dit heeft gedaan.
- Idem - aanlegger als voor - contra Mattijs Janssen, gedaagde.
  Verbeuring van een half ton bier.
  Gedaagde zegt - "dat de teerdagen waren geleyt sondagh v≤≤r 
Severusdagh en
  sondagh daarnaar en dat op Severusdagh niet meer te drincken en 
was als ider 
  voor sijn gelt.
  Hij is toen geslagen geworden en heeft zich ook "gedefendeert".
R 116 fol. 215 11-06-1730
Andries Fransen van de Loveren, ziek, wonende t.h.v. Francis Jan 
Timmermans, in het Dorp, testeert.
- Hij legateert aan de nagelaten kinderen van Jan Timmermans - en 
Helena van de 
  Loveren  "alle  sijne  cleederen,  linnen,  wollen  mitsgaders 
huysraat, kist en 
  kasse  en  niets  uytgesondert,  alle  hetgene  in  dese  huysen 
bevonden moghte wor-
  den.
  Mitsgaders  alle  penninghen  en  geleende  gelden  dewelcke  hij 
testateur aan de
  ouders zaliger ofte aan de kinderen van Jan Timmermans gegeven 
moghte hebben
  sonder die oyt van imant gepretendeert te comen werden".
- Hij legateert aan de voors. kinderen:
  - een obligatie - t.l.v. de erven Evert Niclaas Happen, op 
Braackhuysen, on-
    der Geldrop, wonende.    
- Hij legateert aan Jenneke, het kind van wijlen Jan Evert Happen 
- en Heylke 
  Frans Driessen -  ƒ 100,- te betalen door Peter van den Burgh 
N.U.
- Hij legateert aan zijn zuster, Maria van de Loveren - g.m. 
Peter van den 



  Burgh, te Geldrop - het restant van wat hij nog bezit, roerend 
en onroerend.
Marge: 22-5-1761 - copie gemaakt voor  Goort Geldens, te Geldrop. 
R 93 fol. 138vo 28-06-1730
Peter  van  de  Vorst  verkoopt  an  Peter  van  Daal,  koopman,  te 
Eyndhoven:
- een obligatie van -  ƒ 100,- zijnde het restant van -  ƒ 200,- 
d.d. 9-6-1696
  t.l.v. Jacob Thomas aan Jenneke - weduwe Jan Andriesse van 
Ruth, verkopers
  grootmoeder.



R 116 fol. 216 08-07-1730
Andries Fransen van de Loveren verklaart te persisteren bij zijn 
testament -
d.d. 11-6-l.l.
Hij wil echter dat de kinderen van Peter van den Burgh - en Maria 
van de Love-
ren "dewelcke tot staat sijn gekome" uit zijn nalatenschap zullen 
ontvangen 
ieder 1/8e deel van het legaat dat aan Maria van de Loveren, hun 
moeder, is 
"gemaakt". 
R 141 25-07-1730
Laurens  Moorrees,  als  executeur  der  nalatenschap  van  Hendrik 
Canters, oud pre-
sident, verkoopt de hooigewassen. 
R 116 fol. 216vo 12-08-1730
Jan Caspersteyn, weduwnaar, wil hertrouwen.
Hij moet een staat of inventaris leveren t.b.v. zijn onmondig 
kind.
Hij verklaart dat zij door het overlijden van zijn vrouw geen 
goederen heeft 
verkregen en dat zij ook geen goederen heeft nagelaten.
R 116 fol. 217vo 14-08-1730
Staat en inventaris van Andries Fransen van de Loveren, overleden 
9-7-1730,
t.h.v. Francis Timmermans - opgemaakt ter instantie van Peter van 
den Burgh - 
g.m. Maria Fransen van de Loveren.

Obligatie, charters, papieren.
- een obliatie t.l.v. de Ses Geheugten - d.d. 1--11-1695 - 
  te Heese - t.b.v. Frans Driessen ƒ 500,-
- een acte van scheiding en deling - d.d. 2-7-1708 - sche-
  penen Hees.
- een transportbrief, Eyndhoven - d.d. 19-7-1696 - met co-
  pie van evictie en verkoping door Steven van Berckel, in
  die tijd borgemeester - d.d. 30-5-1696 ƒ 147,-
- extract uit het protocol van Heese - d.d. 18-3-1711 -
  t.l.v. Jan Vriens, te Hees en t.b.v. Andries Fransen ƒ 
110,-
- extract uit het protocol van Heese - d.d. 24-2-1666 -
  t.l.v. Antonis Fransen van Gaal en t.b.v. Frans Andries-
  sen ƒ 150,-
- extract uit het protocol van Mierlo - d.d. 16-4-1694 -
  t.l.v. Tomas Cornelisse en t.b.v. Frans Andriesse van de
  Loveren. ƒ 250,-
- extract uit het protocol van Heese - d.d. 19-3-1683 -
  t.l.v. Goort Jan van Gaal en t.b.v. Frans Andriesen van
  de Loveren ƒ  50,-
- extract uit het protocol van Tongelre - d.d. 26-4-1667 -
  t.l.v. Reynier Jan Langens - t.b.v. Frans Driessen ƒ 150,-
- diverse aantekeningen uit de dingrol van Heeze, enige 
  transporten te Heeze enz.
- een "hantbriefke" t.l.v. Mattijs Antonis en t.b.v. Frans
  Driessen  ƒ  50,-
- Jan Tiele Verbraake is schuldig aan Dries van de Lovere ƒ 
22,50



- Thomas Cornelis is schuldig aan Dries van de Lovere -
  d.d. 3-2-1712 ƒ  50,-

Roerende goederen
- een bed met toebehoren,
- een beddekoets,



- twee kisten, een grote stoel, 
- diverse kleding,
- een scheermes en wetsteen,
- enig tin.
R 116 fol. 221vo 24-08-1730
Lowies  Jan  Hoefnagels  -  weduwnaar  Elisabeth  van  Coll  -  maakt 
t.b.v. zijn minderjarige kinderen - een staat of inventaris.
Hij wil hertrouwen met Magdalena Jaspers.

Roerende goederen
- in winkelwaar - stoffen, knopen, garen, lint etc. ƒ 100,-
- een bed met toebehoren,
- zes stoelen, drie tafels,
- tien tinnen schotels, 
- enige ketels, potten en pannen,
- vuurgerei.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in het Dorp

1. kn Hendrik Hoefnagels
2. de straat
3. de kamer van de onm. kinderen Hendrik

      Jan Hoefnagels
4. de gemeente

- groes in het Linder
1. Tonis Peters
2. kn Hendrik Hoefnagels

- land de Pasacker
1. Hendrik Frans Hoefnagels
2. de weg

- land den Sneyerskamp
1. kn Willem Goort Loomans
2. Frans Doensen

R 152 01-09-1730
Rekening, bewijs en reliqua van Willem van Ginhoven, deurwaarder, 
van de 
geδxecuteerde goederen van Frans Janssen van Ruth.
De  executie  is  gedaan  namens  de  rentmeester  der  Geestelijke 
Goederen - om 
daaraan te verhalen:
- een rente van ƒ 1-10-0/jr. in twee teksten.
- idem          ƒ 0-15-0/jr. in een meerdere rente met Willem van 
Weert, ach-
                             stallig sinds 1721.

Ontvangsten o.a.
- de onroerende goederen (zie R 93 - fol. 121 - 31-1-1730) ƒ 130-
00-00

Uitgaven o.a.
- de kosten van de executie ƒ    90-05-04  

      Blijft voor de crediteuren     ƒ  39-14-12
De twee voors. renten aan de G.G. ƒ 18-00-00
Diverse borgemeesters en collecteurs ƒ   21-14-12  

ƒ                      39-14-12
R 116 fol. 223 06-09-1730
Johan Christophorus Baron Bertholff de Belven, Heer van Asten, 
verzoekt om in het protocol op te nemen - vertaling uit het Frans:
Ik verklaar bij rekening aan Baron van Bertolf te betalen - 3000 
rijksdaalders 



die deze voor mij aan Heer van Rontje, capitain ten dienste van 
Holland, be-
taald heeft ter restitutie van een kapitaal dat deze heeft op de 
goederen van 
Swerken - v≤≤r deze geweest van Heer van Oldenhoven, Relar en 
Wittenhorst enz.
enz. 

Baron de Colonster de Horion. 
R 152 11-09-1730
Rekening, bewijs en reliqua van Willem Ginhoven, deurwaarder, van 
de geδxecu-
teerde goederen van Francis IJsbouts Coninx, te Asten, thans in 
bezit van 
Gijsbert Frans Coninx.
De executie is gedaan namens Johan Louis de la Calmette, rent-
meester der 
Geestelijke Goederen, om daaraan te verhalen:
- een rente van ƒ 5-00-00/jr. 
- idem          ƒ 0-11-08/jr. uit een meerdere rente - achter-
stallig sinds 

    1722.
Ontvangsten o.a.

De onroerende goederen (zie R 93 - fol. 121 - 31-1-1730 ƒ 215-
00-00

Uitgaven o.a.
De kosten van de executie (breedvoerig omschreven) ƒ   101-09-12  

Blijft voor de crediteuren ƒ 113-10-04
o.a.:
- de twee voors. renten aan de G.G. ƒ 39-00-08
- diverse borgemeesters en collecteurs  ƒ   74-09-12  
   ƒ   113-10-04
R 116 fol. 224 01-10-1730
Jan Peters van Bussel - en Maria Jansen van Reyt, zijn vrouw, 
testeren.
- Zij benoemen elkaar tot erfgenaam.
R 116 fol. 225vo 02-10-1730
Peter Huyberts Verdonschot, geboren te Someren, wonende te Asten 
- weduwnaar 
Mary van den Eynden, maakt t.b.v. zijn drie minderjarige kinderen 
een staat
en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Willemyn Derix, geboren te Deurne, wonende 
te Asten.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - te Gemert 2 l.

Roerende goederen
- twee bedden met toebehoren, zes paar slaaplakens, 
- vijf tafellakens,
- een eiken kast, twee kisten, acht stoelen, een kinderstoel, een 
brood-
  kastje,
- drie tinnen schotels, negen tinnen lepels,
- een assortiment vrouwenkleren,
- vuurgerei,
- enige ketels en potten. 
R 116 fol. 227 04-10-1730



Frans  van  Weert  verklaart  zich  "gesommeert,  gerenoveert  en 
geδxecureert" te
vinden door Petrus van Hoogerlinden, deurwaarder, uit kracht van 
een executo-
rie van de Raad van Brabant - d.d. 3-8-1730 - op een sententie - 
d.d. 
31-3-1730 - t.b.v.: 
- Jacobus Ignatius Guns,
- Joseph Petit - g.m. Johanna Maria Peter Guns, te Someren,



- Derick Kerkhofs - g.m. Alegonda Peter Guns, te Buedel,
- Bernardus, Odilia en Maria Anna Guns, te Marheese,
Allen kinderen en erven van wijlen Peter Guns - en Odilia van 
Weerden.
En die willen voortzetten - het proces door wijlen hun moeder 
gevoerd.
Comparant is niet in staat de sententie en zijn verdere credi-
teuren te betalen.
Hij  doet  "hantligting"  van  al  zijn  roerende  en  onroerende 
goederen en laat deze 
over aan de voors. deurwaarder om deze publiek te verkopen ten 
gerieve van de
crediteuren.
Het betreft:
- huis, hof en aangelag 3╜ l.

1. Jan van Helmont
2. Tomas Pollen e.a. 
3. de straat
4. weduwe Claas van Weert

- land den Dungen 2 l.
1. weduwe Jan Plenders
2. Jan van Helmont

- land den Aapart 1 l. 23 r.
 1-2. weduwe Claas van Weert   

3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. kn Gerit Aarts

- land het Ven 3 l.
1. Claas Philipsen e.a. 
2. kn Lambert Fransen

 3-4. Mattijs Dericx e.a. 
- land de Wouterman 3 l.

1. Hendrik Jansen
2. kn Antony Fransen
3. erven Derick Willems
4. kn Jan Leeners e.a. 

- land de Looverbosch 3 l.
1. kn Antony Fransen
2. kn Hendrik Hoefnagels
3. de wegen
4. Philips van de Waardenbergh e.a. 

- land de Looverbosch 3 l.
1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. weduwe Claas van Weert
3. Peter Hoefnagels
4. de straat

- land den Doorenbosch 3 l.
1. Frans Goorts
2. erven Jan Leeners
3. Tonis Fransen
4. de straat

- groes het Buschveldt 5 l.
1. de Heer van Asten
2. Dries Peters e.a. 
3. Jan van Helmont e.a. 
4. de Heer van Asten e.a.

- groes de Haesendonck 2 l.
1. [olke] Jan Plenders
2. Dirck Willems

 3-4. Jan Verasdonck 
- groes de Weerd 1 l.

1. de Heer van Asten
2. Jan Janssen van Dijck



3. de Loop
- groes het Leendert 1╜ l.

            1-2-3. kn Jan Driessen
4. Hendrik van Vordeldonck

- een schuur en een wortelvelt - naast het huis gelegen ╜ l.
Om daaraan te verhalen:
- de helft van ƒ 345-3-0 - "also kortinge het geene blijckende sal 
daerop be-
  taelt te weesen".  
  Volgens drie vonnissen op 17-1-1725 - schepenen Asten.
R 93 fol. 140 23-10-1730
Peter  Coopmans  -  weduwnaar  Maria  Jan  Loomans,  met  kennis  van 
Willem Jan Loo-
mans, haar broeder, verkoopt aan Jan Verhoysen:
- land in het Dorp ╜ l.

1. Willem van Weert
2. Josyn Coopmans   
3. de weg
4. Hendrik Hoefnagels

Verponding: 3 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 15,-.
R 93 fol. 140vo 23-10-1730
Derick Philips Timmermans verkoopt aan Tony Frans Voermans:
- groes 1 l.

1. Mattijs Philips Timmermans
2. de mistweg
3. Willem Aart Smits
4. Goort Jan Hoefnagels

Verponding: 10 stuiver/jr.
- land op de Loghte 3 l.

1. kn Joris Alons
2. Jan Janse van Dijck
3. de weg
4. de koper

Verponding: 15 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 100,-.
R 93 fol. 141vo 23-10-1730
Josyn Coopmans - geass. met Peter, haar broeder, verkoopt aan 
Tony Frans
Voermans:
- land in het Dorp ╜ l.

1. Jan Verhoysen
2. de koper
3. Hend. Hoefnagels
4. de weg

Verponding: 2 stuiver/jr - met recht van "wegen" neven het huis 
over het erf
                           van Willem van Weert.
R 107b fol. 115vo 26-10-1730
Mr.  Arnoldus  Swinckels,  te  Asten  en  Hendrick  Canters,  oud 
president, te Asten
en later gewoond hebbende alhier ('s Bosch) hebben op 7-9-1714 
voor notaris
Theodorus van Asten "beleden" schuldig te zijn aan Alegonda van 
Wamel - weduwe
Antony van de Hee, te 's Bosch - ƒ 1100,- α 4%.
Marge: 25-6-1735 - 's Bosch - gelost aan T. de Hee - weduwe 
Zuyskens.



Schepenen 's Bosch.
R 93 fol. 142vo 17-11-1730
- Hendrik Joosten - mede voor
- Dyriske, zijn zuster,
- Anna Joosten - geass. met Jan Joosten - en
- Dirck Jan Hendrix, te Deurne.
Zij verkopen aan Dirck Joosten van Heughten:
- huis, schop, paardestal, hof en aangelag 6 l.

1. de Heer van Asten
2. de Aa
3. kn Jan Peters en de gemeente

- groes 4 l.
1. de Heer van Asten

Belast met: ƒ 0-6-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 75,-.   

R 116 fol. 229 17-11-1730
Adam Joseph van Hamm, licentiaat in de rechten en referendaris 
van de Groot-
vorst van de Paltz, geeft procuratie aan drost en secretaris te 
Asten, om
namens hem zijn zaken tegen zijn schoonvader, Johan Vermeulen, 
waar te nemen.
Het betreft - de rechten van wijlen zijn vrouw.
R 116 fol. 230vo 18-11-1730
Maria Jansen, geboren te Uden en wonende te Asten - weduwe Willem 
Willems -
maakt t.b.v. haar vijf minderj. kinderen - een staat of inventa-
ris.
Zij wil hertrouwen met Jan Smits.
o.a.:
- drie bedden met toebehoren, tien paar slaaplakens,  
- twee tafellakens, zes handdoeken, 
- drie "hele" beesten, een kalf en een "half",
- diverse ketels, potten etc.
- enig tin, divers koperwerk, divers aardewerk, enig porcelijn,
- zestien stoelen, drie tafels, drie kastjes,
- weegapparatuur en gewichten,
- drie spinnewielen. 
R 19 fol. 10ev. 20-11-1730
-  Jochem  Cornelis,  aanlegger  -  contra  -  Marcelis  Dericks, 
gedaagde.
  Gedaagde is bij afrekening, op 9-4-1724, schuldig gebleven 

3 stuiver
  Alsmede - over 1726 6 vat rogge  
  En van - 1727 7  vat  rogge  en  3  vat 
boek-

weit.
  Dit wegens afgepachte tienden.
  Gedaagde zegt - dat hij in 1727 - 39 vat - geleverd heeft in 
twee "reysen"
  en nog heeft hij 3 gl. 19 st. betaald.
- Hendrick van Kessel, te Meyl, aanlegger - contra - Martinus Jan 
Paulus, ged.
  Gedaagde is schuldig - 28 schilling - zijnde 8 gl. 15 st.
  Staande de vergadering heeft gedaagde "getelt" - ΘΘn gouden 
pistolet - en



  wederom dezelfde 8 gl. 15 st. in arrest genomen wegens een 
wederschuld van 
  9 gl. 9 st. 
  Verder onleesbaar door fragmentatie. 



R 142 23-11-1730
- Goort Willem Loomans,
- Francis Willem Loomans,
- Peter Willem Loomans - en
- Antony Goort Loomans namens de vier onm. kinderen van Willem 
Goort Loomans.
Zij verkopen de "gereede haafflijcke ende erffelijcke goederen" 
nagelaten door 
wijlen Willem Loomans - en Heylke Peter Fransse, zijn vrouw.  
o.a.:
- vijf ossen,
- vier varkens - en nog de gewone huishoudelijke goederen.

Opbrengst: ƒ 237,-.
R 107b fol. 117 08-12-1730
- Jan van Eynthoven, te Vugt,
- Jan Janse Santegoets, te St. Michiels Gestel,
- Bartel Wijnen, te Schijndel - en 
- Hendrick Aerts van Griensven, te den Dungen.
Zij verkopen aan Bernard Martini "sinneloosmeester" en dus t.b.v. 
het "Sinne-
looshuyse" te ('s Bosch):
- een obligatie van - ƒ 2000,- α 4% (ingevolge resolutie - d.d. 
20-9-1724 - 3%)
  t.l.v.  het  Corpus  van  Asten  (nr.  22)  en  t.b.v.  Maria  Jan 
Joosten, hun schoon-
  zuster.
Schepenen 's Bosch.  
R 144 10-12-1730
Op 21-12-1730 zal Francis Saris - g.m. Anna Doensen, wonende te 
Tongelre, pu-
bliek laten verkopen:
- huis, stal, schuur, hof, aangelag en bijgelegen land en groes - 
in het Dorp.
  In gebruik en huur bij Jan Doense.
- huis, stal en hof.
  In gebruik en huur bij Francis van Rijtt, "schreynwercker", 
alhier.
De verkoop zal gehouden worden t.h.v. Michiel van de Cruys.
R 116 fol. 231vo 20-12-1730
- Goort Willem Loomans,
- Francis Willem Loomans,
- Peter Willem Loomans - en
-  Goort  Willem  Loomans  en  Antony  Goort  Loomans,  als  beδdigde 
momboiren over
  Jan, Antony, Joost en Wilhelmus - allen minderj. kinderen van 
wijlen Willem
  Goort Loomans - en Heylke Peters.
Zij verklaren, met consent van drost en schepenen, op 23-11-l.l., 
te hebben 
verkocht:
- de meubilaire en roerende goederen - achtergelaten door wijlen 
hun ouders.
Enige goederen zijn onverkocht gebleven - en deze zijn i.o.m. 
elkaar "geschat"
en  door  Goort  Willem  Loomans  aangenomen  in  mindering  op  zijn 
aandeel.
- een paard ƒ 100-00-00



- een metalen pot ƒ   1-10-00
- een doorslag van koper ƒ   1-14-00
- een koperen ketel ƒ     3-00-00  

ƒ 106-05-00
Door Peeter Loomans aangenomen o.a.:
- vier koeien ƒ  88-00-00



- twee kasten ƒ  12-00-00
- een kar ƒ  10-00-00
- een ploeg en eg ƒ   6-00-00
- een "schrijn" ƒ   5-00-00
- enige potten ƒ   6-00-00
Enz. enz.            

ƒ 155-07-00 
    
R 116 fol. 234 20-12-1730
- Goort Willem Loomans,
- Francis Willem Loomans,
- Peeter Willem Loomans - en
- Joannes Willem Loomans, 
- Antony Willem Loomans,
- Joost Willem Loomans - en
-  Wilhelmus  Willem  Loomans  -  voor  de  laatste  vier treedt  op 
Antony Goort Loo-
  mans, als beδdigd momboir.
Allen kinderen van Willem Loomans - en Heylken Peters, beiden 
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan en Peeter
- het huis, schuur, bakhuis, schop. hof en aangelag - in het Dorp.
  Waar de overledenen gewoond hebben.

3. de straat
4. een mestweg
1. Jan Antony Loomans
2. een straat

Belast met: ƒ 8-1-10/jr. in een meerdere rente van ƒ 24-5-0/jr aan 
het Gemene

  Land - rentmeester de Kempenaar.
- land aan den Driehoek 4 l.

            1-2-3. de weg
4. de delers van het 3e en 4e lot

- land de Grootenacker 7 l.
3. de weg
4. een dries - uit dit lot
1. Jan en Antony Loomans
2. een mestweg

- land Joost Coolenacker 2 l. 1 cops.
 1-2. Marten Marselis

3. een weg
4. Nicolaas Verhees

- land Cateracker 2 l.
1. Jan Aarts
2. Joost Verberne
3. Marten Marselis
4. de Joost Coolenacker

- land Joostenacker 3 cops.
1. Jan Verberne
2. weduwe Jan Paulus

 3-4. de weg
- land het Netgen ╜ l.

 1-4. Huybert Abrahams
2. Hendrick Tielen
3. Goort Hoefnaegels  

- land de vorste Schneyderskamp 3 cops.
1. den Dijck
2. Louis Hoefnaegels
3. Jan Verberne
4. Jan Loomans



- een weiveld, dries en beemd - het Fransmansvelt samen 
12 l.

1. Jan en Antony Goort Loomans 
2. weduwe Frans Huyberts e.a. 
3. Jan Verberne e.a. 
4. kn Gerrit Verberne e.a. 

- groes het Ostadenvelt 2 l.
1. weduwe Jan Paulus Cremers
2. Aart Hendrik Tielen
3. Jan en Antony Loomans
4. Dirck Lammers

- groes aan het Slootje 3 l.
1. Aert van Reyt
2. Jan Verhoysen e.a. 
3. Joost en Antony - delers
4. Gevert van Deursen

- groes de smael Haasedonck 7 cops.
1. Peter Driessen
2. Jan Peter Smits
3. de Aa
4. Antony Voermans

2e lot: Antony en Joost
- een huis, schuur en hof - ontrent de Poel - in het Dorp.

1. de straat
2. Jan Aspers
3. Francis van de Cruys
4. weduwe Frans Huyberts

Belast met: ƒ 3-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
- 13 duiten/jr. cijns aan het huis van Asten - uit een akker
  tot dit lot behorende. 

- de Mary Coolenacker 3╜ l. 
1. kn Jan Hoefnaegels
2. de ontvangers van dit lot
3. Goort Martens
4. Jan Peter Loomans

- land den Schneyderskamp 7 cops.
1. Jan en Antony Loomans
2. Peter Jan Aerts
3. de ontvangers van dit lot
4. erven Tony Loomans

- land Jan Leysenacker 5 cops.
1. Jan Verberne
2. kn Aart Aarts
3. den Dijck
4. Peeter en Jan Loomans

- land den Driehoeckacker 3╜ l.
1. het 1e lot
2. Gerit Verberne e.a. 

 3-4. de weg
- land het Loopensaet - naast Ostayen 1 l.

1. Jan Verberne
2. weduwe Tony Coolen

 3-4. de weg
- land den Eyndenpoel 4 l.



1. weduwe Frans Huyberts
2. Peeter Verberne
3. de weg
4. Jan Peter Loomans

- land de Pas 2 l.
1. Jan Jan Paulus e.a.
2. de pad  
3. de straat
4. weduwe Frans Huyberts

- land de Smalisbergh 3 cops.
1. Jan Verberne

 2-3. Peeter Verberne
4. de weg

- groes de Bleyck 3╜ l.
1. weduwe Jan Verstegen

 2-3. het 5e en 6e lot
4. Jan Wouters

- groes de Haaseldonck 3╜ l.
1. kn Jan Timmermans
2. Peter Driessen
3. de Aa
4. erven Tony Loomans

- groes de vorste Haaseldonck 3╜ l.
1. het 5e en 6e lot
2. weduwe Jan Vrients
3. de Aa
4. Dries Peters

- groes het Rotsvelt 3 l.
1. Martinus Jan Paulus
2. Michiel van de Cruys
3. den Dijck
4. de Aa

- land den Heesacker 3 l.
 1-3. Claes Philipsen

2. Jan van Helmont e.a. 
4. een groesweg

- groes het Leenveltje 1 l.
1. erven Peter Baltis
2. dit lot
3. weduwe Antony Coolen
4. weduwe Jan Paulus Cremers

- de helft van het Leenackertje 5 cops.
1. Jan Verberne

 2-4. weduwe Jan Paulus Cremers    
3. de weg

- groes het Groukersveltje 2 l.
1. weduwe Antony Coolen
2. weduwe Jan Paulus
3. weduwe Claas Verhees
4. dit lot

- groes Jan Hompeschveltje 2 l.
1. Marten Marselis

 2-4. Aart Hendrik Tielen
3. Dirck Lammers

- groes het agterste velt aant Sloetje 2 l.
1. Gerit van Reyt
2. Jan Verhoysen
3. het graft
4. Peter en Jan Loomans

3e lot: Goort en Willem
- huis, schuur, hof, schop en aangelag - in het Dorp 5 l.

1. Arnoldus Meulendijck
2. erven Frans van de Cruys

 3-4. de wegen



Belast  met:  ƒ 4-10-0/jr.  geestelijke  pacht  -  rentmeester  de 
Kempenaar.
- land de Benedensteacker 6 l.

1. kn Klaes van der Linden
2. Jan Jansen van Dijck
3. Jan Doll

- land Frans Emantsacker 2 l.
1. erven Teys Kuypers
2. erven Joost Doensen
3. de straat

- land het Kempke 1╜ l.
1. de straat
2. de pad
3. kn Claas van der Linden  

- land de Loverbosch 1 l.
1. weduwe Heylke Verheyden
2. een groesweg
3. de straat

- land den Boeckweytsdenn 2 cops.
1. de weg
2. erven Tijs Kuypers
3. kn Jan Hoefnaegels
4. Tony Loomans

- land Toorn 2 l.
1. Jan Peter Smits
2. kn Jan Hoefnaegels
3. Peter Jan Aarts
4. de straat

- groes het Weyvelt - en de Horst samen 7 l.
1. het 3e en 4e lot
2. Henrick Hoefnaegels e.a. 
3. de Aa
4. het onm. kind Jan Tonis Verreyt e.a. 

- groes het Lindersvelt 6 l.
1. Hendrick van Ruth
2. kn Gerit Aerts e.a. 
3. dit lot
4. Tonis Peters

- groes het Lindersvelt - naast Voordeldonck
6 l.

1. het 3e en 4e lot
2. kn Gerit Aerts e.a.
3. dit lot
4. kn Jan Driessen 

- groes Moetjesveltje 1 l. 2 cops.
1. Heylke Peter Baltis
2. kn Teys Kuypers
3. Jan Steevens
4. de weg



4e lot: Francis
- land den Kamp 3 l.

 1-4. de weg
2.Jan Verasdonck
3. Dries Peeters

- de helft van den acker agter het Closter 2 l.
1. Peter Dircx
2. advocaat Swinckels
3. de straat
4. Frans Hoefnaegels

- groes het voorste Bergvelt 4╜ l.
 1-4. Claas Philipse 

2. Wouter Antonis
3. de kleyne Aa

- de helft van een groesveld - de Dipt - te Ommel 7 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch

 2-3. Jan Frans Keysers
4. de Aa

- groes - ingekocht van - het Sl÷tje 10 l.
 1-3. Marcelis Peters

2. Paulus Geven
4. Aart Tielen

- groes in de Kampen - te Someren 3 l.
1. weduwe Goort Jansen
2. Joost Verberne - te Lierop
3. de Aa  
4. Hendrick Moencks e.a. 

- Bij dit lot komt nog "den timmer" van een huis met de oude en 
nieuwe stenen.
  enz. enz. 
- ƒ 100,-.
- voor iedere voet dak - een vijm goed dakstro.
Naschrift: De volwassen kinderen zullen jaarlijks een contrbutie 
afdragen 
           "ter opvoeding en leeringe" van de minderjarige 
kinderen.
R 116 fol. 241vo 22-12-1730
Willem Geenhoven, deurwaarder, neemt, namens Alert Jan Gansneb 
genaamd Teu-
nagel, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest:
- huis, hof, aangelag, land (12 l.) en groes (18 l.) - aan den 
Ommelsen Bosch

30 l.
van de weduwe Wilbert Verberne - om daaraan te verhalen - het 
kapitaal en 
de achterstel van en rente van - ƒ 25-10-0/jr in drie teksten.
Zoals Wilbert Willems Verberne betaald heeft. En hem aangekomen 
is van Anneke
Verdeysseldonck - weduwe Jacob Hurckmans c.s.  - transport d.d. 
28-10-1717 -
schepenen Asten.    
R 141 24-12-1730
Op 24-12-1730 bewoont en gebruikt "Peter Pollen ofte van Les  doncq"   
- een huis, hof en landerijen - nagelaten door Hendrik Canters. 



R 93 fol. 143 05-01-1731
Frans Zaris, te Tongelre verkoopt aan Tony de Kuyper:
- land de Vorsten acker - aan de Pas 1 l. 12 r.

1. Jan Aarts
2. de erfgen. voors. (??)
3. Vester Michiels
4. den Armen van Asten

Verponding: 10 st./jr.
Belast met: 1 penning/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 3,50.
Hij verkoopt aan Jan van Geldorp:
- groes het Boschvelt 8 l.

1. weduwe Teunis Coolen
2. Peter Bymans e.a. 
3. Francis van Ruth  
4. Jan Loomans

Verponding: ƒ 2-8-12/jr. Koopsom: ƒ 308,-.
De koper blijft schuldig - ƒ 154,- α 4%.
Marge: 11-5-1733 - gelost.
R 116 fol. 242vo 13-01-1731
- Anneke - weduwe Frans van Bussel - en

- Maarten Frans van Bussel, haar zoon, op den Dijck, verhuren aan Jan Peter 
Smits:
- huis, hof, schop, aangelag, land en groes.
Zoals Frans Reynders het in huur gehad heeft.
Bovendien zal de huurder in gebruik nemen:
- beemd den Reytbeempt.
Doch zal hij afstaan:
- beemd den Weeverkot - aan den Dijck.
Huurtermijn: 10 jaar.
Te dekken: 2╜ vijm dakstro/jr.
De lasten worden 50/50 gedragen.
Huursom: ƒ 17,-/jr. groespacht.
       - 18 vat rogge/jr.
R 14 fol. 304 22-01-1731
- Hendrick Aart Tielen, aanlegger - contra - Anneke - weduwe Frans Peter van 
Bussel, gedaagde.
  Betaling van een schepenobligatie - ƒ 300,- - d.d. 14-11-1707. 
R 33 - 52 22-01-1731
Hendrick Aart Tielen, aanlegger 
contra
Anneke - weduwe Frans Peeters van Bussel, gedaagde.
o.a.:
 5. Frans Peeters vn Bussel is, sinds 13-11-1707, schuldig aan aanlegger
    - ƒ 300,- α 4,66%.
27. De laatste zeven termijnen, ƒ 98,-, zijn niet afgelost geworden.
30. In korting hierop is wel ontvangen:
    - twaalf vat boekweit - en 
    - vier "busselen" latten belopende samen ..........



32. Zodat nog verschuldigd is - ƒ 92,- exclusief de intrest van dit jaar - die 
nog te ontvangen staat - 15-11-1731.
R 144 27-01-1731
Rekening, bewijs en reliqua van Goort Canters - momboir over de onm. kinderen
van Joris Alons - en Petronella Canters. Dit t.v.v. Joanna Alons, nu meerderj.
dochter.

Ontvangsten o.a.
- Op 28-12-1728 zijn de "mobilaire goederen" verkocht ƒ  63-10-10
- Van de verkoop der "bijen" ƒ  29-11-00
- De granen te velde, 1729, heeft de rendant gedorst en 
  gelegd op de zolder van Pieter Langendonck.
  Zijnde 26 vat - later zijn deze verkocht, te Eyndhoven,
  α ƒ 0-10-12/vat ƒ  13-09-08
- Boekweit - 27 vat α ƒ 0-9-0/vat ƒ  12-01-08
- Huis en landerijen zijn verpacht aan Laurens Bruystens
  voor 12 gl. en 12 vat koren/jr.
  Huurtermijn: 4 jr.
  Hiervan, tot nu toe, ontvangen     ƒ    17-05-00  

ƒ 136-03-10
Uitgaven o.a.

- Aan Jan Joosten - wegens geleverde "bijen" ƒ  22-00-12
- Catarina van de Cruys - wegens "verschot" en verteer ƒ   8-09-08
- Cornelis Manders - wegens geleverd koren ƒ   5-00-00
- Jenneke Dircx - voor de begrafeniskosten ƒ   4-17-00
- Jan van Riet - wegens geleverde "bijen" ƒ   3-10-00
- Jan Wolfs - arbeidsloon wegens het werken aan het huis    ƒ   4-00-00
- voor Jan Alons - een paar schoenen ƒ     2-08-00  
 ƒ 147-00-02
Meer uitgegeven dan ontvangen - ƒ 10-07-00.
R 162a 27-01-1731
Taxatie van de onroerende goederen van Juffr. Helena Cremers - overleden 
te Yperen - 21-9-1730. 

Waarde
- groes te Ostappen 1/5e deel van 4 l. ƒ 4,-.

1. Peeter Driessen
3. Peeter Janssen
4. de Aa 

R 93 fol. 147 02-02-1731
Jan van Reyt verkoopt aan Willem Jan Loomans:
- groes in 't Root 2 l.

1. Martinus Jan Paulus
2. erven Antony Kuypers
3. den Dijck
4. de Aa

Koopsom: ƒ 90,-.



R 116 fol. 243vo 06-02-1731
Pieter van Hoogelinden, deurwaarder, neemt, namens Goort Anthonis van Bussel
en Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729 - procuratie d.d. 2-2-1731 -
in arrest:  
- De vaste goederen, gelegen te Asten, van Mr. van Straalen.
  Om daaraan te verhalen - ƒ 17-16-00 verponding aan de voors. collecteurs
  verschuldigd.
R 116 fol. 244 11-02-1731
Goort van Bussel - g.g.m. Mary Verberne maakt t.b.v. zijn vijf minderj. kin-
deren - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Anneke Frencken, geboren te Heythuysen en wonende te 
Hees.

Roerende goederen o.a.
- een paard, kar en toebehoren,
- drie koeien, twee ossen en twee kalveren,
- een halve koets, bed en toebehoren,
- enige ketels en pannen,
- een spinnewiel,
- een ploeg en een eg,
- vuurgerei,
- enig klein landbouwgereedschap,
- enige vrouwenkleren.
R 142 19-02-1731
Mary Jan Deriks, laatst weduwe Jan van Otterdijck zal haar "gereede haaflijcke
en erffhaaflicke goederen" verkopen:

Timmergereedschap o.a.
- zeven diverse zagen,
- zeven "kopen" spijkers,
- zeven "kopen" planken,
- twee schaven,
- drie boren,
- hamers, aksen Opbrengst: ƒ 58,- 
Van de opbrengst is - ƒ 55,- afgedragen aan de armmeesters.
R 116 fol. 245 22-02-1731
- Tony Jan Driessen,
- Jan Jan Driessen,
- Peter Cornelis - g.m. Maria Jan Driessen,
- Cornelis van den Boomen - g.m. Jenneke Jan Driessen,
- Laurens van den Boomen - g.m. Maria Jan Driessen,
- Martinus van den Boomen - g.m. Peternella Jan Driessen - mede voor:
- Marselis Jan Driessen.
Zij maken een deling van de nagelaten goederen van Jan Jan Driessen - en Jen-
neke Peeter Coolen, wijlen hun ouders, gewoond hebbende aan den Dijck. 
1e (blinde) lot: Jan Jan Driessen
- het oude huis met aangelag 4 l.

1. Hendrick Hendricx
2. het onm. kind Peter Jan Wilberts

- land den Camp 2╜ l.
1. Peter Cornelis



2. Hendrick Hendricx
- groes/land den Bergh 4╜ l.

1. Jan Smeets e.a. 
2. het onm. kind Peter Jan Wilberts en
   Peter Cornelis

- groes/land het Aulandt 2╜ l.
1. Jan Jan Smets
2. Mayke Martens

- land den Dijckhoff ╜ l.
1. Geeff Paulus
2. den Dijck

- land den Dijckeracker 2╜ l.
1. Geeff Paulus
2. weduwe Frans van Bussel

- land den Busselsenacker 1 l.
1. Marten Wilberts
2. Peter Cornelis

- land den Busselsenacker 1 l.
1. Peter Cornelis
2. Antony Fransen

- groes den Hoogendries 2 l.
1. Jan Tijssen van Dijck
2. Geeff Paulus

- groes het Quaetvelt 5 l.
1. Geeff Paulus
2. Peter Martens

- groes het Hoyvelt 1╜ l.
1. Jan Jan Smits
2. weduwe Frans van Bussel

- groes den Rebbert 4 l.
1. kn Jan Wilberts
2. Marten Wilberts

- groes het Kempken 3 l.
1. kn Jan Wilberts
2. Geeff Paulus

Belast met: ƒ   4-10-00/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
- ƒ   1-07-08/jr. in een meerdere rente, aan rentmr. de Kempenaar.

 - ƒ   0-05-10/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ  50,-         aan Jan en Aart Wilberts.
- ƒ 150,- α 4% aan Marcelis Jan Driessen.
- ƒ 200,- α 4% aan Laurens van den Boomen.
- ƒ 200,- α 4% aan Marten van den Boomen.
- 5/7e deel van 4 vat rogge/jr. aan ..........

Marge: 28-4-1749 - Cornelis van den Boomen, te Vlierden, als geassumeerde
                   momboir over Jenneke Laurens van den Boomen, ook te Vlier-
                   den, dochter en erfgenaam van Laurens van den Boomen. 
En Dries Jan Kuypers, te Deurne - als momboir over de 
                   kinderen van Marten van den Boomen - voor hen zelf en ook 

         als mede-erfgenaam van Marcelis Jan Driessen - verklaren 
         dat Jan Andriessen de - ƒ 150,- heeft voldaan aan Marcelis
         Jan Andriessen en aan Laurens en Marten van den Boomen ie-
         der - ƒ 200,- 
         De voors. - ƒ 550,- kan gecasseert worden.

2e (blinde) lot: Peter Cornelis  
- het nieuw huis en het aangelag 1╜ l.

 1-2. Jan Jan Driessen



- land den Camp 4 l.
 1-2. Jan Jansen voors.

- groes/land den Braeck 4 l.
 1-2. Marten Wilberts

- land den Busselenacker 1 l.
 1-2. Jan Jansen voors.  

- groes de Sill 3 l.
1. Mayke Martens
2. Marten Marselis

- groes het Bosselken 1 cops.
1. Hendrick Hendricx
2. weduwe Frans van Bussel

- groes den Cranenbempt 3 l.
 1-2. weduwe Frans van Bussel

Belast met: 15 st./jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 150,- aan Willem Roymans.
- ƒ 105,- α 6 gl./jr. aan Antony Jan Driessen (bedoeld zal zijn 

ƒ 150,- α 4%.)
- 2/7 deel in 4 vat rogge/jr. aan .......

3e (blinde) lot: Cornelis van den Boomen  
- de helft van een hooibeemd 4 l.

1. de Loop
2. de Aa

Verponding: ƒ 1,-/jr.
R 19 fol. 14ev. 26-02-1731
- Willem Jan Loomans en Jan Dirck Coolen, collecteurs der verponding, 1723,
  aanleggers - contra - Gerit Philipse, gedaagde
  Betaling aan achterstaande verponding - ƒ  6-9-0.
  Idem - Antony Slaats        - ƒ 11-8-8.
  Idem - Jan Hoefnagels                 - ƒ  6-0-0.   
- Arnoldus van den Eynde, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 4-19-0 wegens gehaalde winkelwaren.
R 27 fol. 59 26-02-1731
- Hendrik Aart Tielen, aanlegger - contra - Anneken - weduwe Frans Peters van 
  Bussel, aan de Dijck.
  Betreft: aflossing obligatie - ƒ 300,- - d.d. 7-11-1707.
           achterstand intrest - ƒ 92,-.
R 116 fol. 247vo 06-03-1731
Pieter van Hoogelinden, deurwaarder, neemt, namens Goort Antonis van Bussel en
Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729, in arrest - de onroerende 
goederen van:
- Frans Cornelis van Weert,
- Jacob Baassen - en
- Meuwis Peters en Aart Block - nu de erven van Peter Guns - en Odilia van 
  Weerden.
Om daaraan de verschuldigde verponding te verhalen.
R 162 08-03-1731
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet - vrouw van Ambrosius Slaats -
26-1-1731 begraven te Deurne.
Marten IJsbouts is erfgenaam van de overledene.

Waarde.
- land aan Vordeldonck 1╜ l. ƒ 5,-

 1-4. Peter Jacobs



2. IJsbout Martens
3. Joost Joosten

- groes aan Vordeldonck ╜ l. ƒ 2,50
1. Jacob Martens
2. IJsbout Martens
3. Aart Tielen
4. Peter Jacobs

- groes aan Vordeldonck 1 l. ƒ 2,-
1. Jan Stevens
2. IJsbout Martens
3. Tony Willem Haasen N.U.
4. Peter Jacobs

- groes aan Vordeldonck ƒ 3,-
1. Tijs Bollen

 2-4. IJsbout Martens
3. Peter Jacobs

20e penning is ƒ 0-15-8. 
 
R 116 fol. 248vo 14-03-1731
Andries Peters - en Jenneke Gereets, zijn vrouw, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Indien de testateur komt te overlijden voor de testatrice - dan ontvangt Jen-
  neke, zijn dochter, uit een vorig huwelijk, - g.m. Jan Jansen van Helmont
  haar legitieme portie.
- Indien de testatrice eerder komt te overlijden dan de testateur - dan zal
  deze aan haar zuster en haar kinderen - ƒ 25,- uitkeren.
- Na hun overlijden wordt Jenneke, de v≤≤r-dochter van de testateur, de enige
  erfgenaam.
R 93 fol. 147vo 27-03-1731
Laurens Morees, te Lyshout, als curator van het testament (1-12-1723) van
wijlen Hendrik Antony Canters, oud president, te Asten en gewoond hebbende
te Lyshout, verkoopt aan Aart Symons:
- groes op Bussel 1 l.

1. Antony Fransen
2. Goort Canters en Peter van Bussel

Koopsom: ƒ 6,-.
Hij verkoopt aan Jan Teunis Smits:
- hooibeemd 8 l.

1. Jan Jan Smits
2. Jan van Reyt e.a. 

Koopsom: ƒ 100,-.
    
Hij verkoopt aan Andries Verreyt:
- groes aan den Diesdonck 1 l.

1. Dries Verreyt



2. de smit tot Bakel
- hooiwas de Spleeten 3 cops.

1. erven Jan Meuwissen
2. tot Lierop

- groes het groot Hoy- en Weyvelt - aan Ostappen
5 l.

1. Jan Bogaerts
2. Marcelis Verreyt e.a.

Koopsom: ƒ 9,70.
Hij verkoopt aan Jan Verhoysen:
- land Boeckweytsdenne 5 l.

1. weduwe Jan van den Broeck
2. weduwe Wilbort Verberne

Belast met: ƒ 0-19-4/jr aan het Huis van Asten.
- groes de Waeterven 2 l.

1. Jan Draak
2. de mestweg

- land in de Ven - aan den Bos 3 cops.
1. Jan Antonis
2. Marten van de Loverbosch

- weiveld aan den Bos 11 l.
1. Jan Frans Keysers
2. de goederen van wijlen Antony van de Cruys

- groes/land aan den Bos 9 l.
1. weduwe Jan van den Broeck
2. weduwe Wilbort Verberne

- hofke aan den Bos ╜ l.
1. den Dijck
2. Jan Antonis

- land/groes in 't Ven 2╜ l.
1. weduwe van de Loverbosch

- land in 't Ven 1╜ l.
1. weduwe Francis van de Loverbosch
2. Marten van de Loverbosch

- een huisplaats - ter plaatse voors.
- groes/land in 't Ven 2 l.

1. Jan Teunis
2. weduwe Francis van de Loverbosch

Koopsom: ƒ 80,-
Lasten : ƒ 26,0625.

Hij verkoopt aan Willem Roefs:
- huis en aangelag - te Ommel 3 l.

1. Jan van Rest
2. Jan van de Cruys

Belast met: ƒ 0-03-8/jr. aan het Huis van Asten.
          - ƒ 2-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
- land te Ommel 2 l.

1. Jan van Rest
2. de pad

- land op de Loo 1 l.
1. erven Francis van de Loverbosch
2. A. Swinkels

- land de Toornacker 5 l.
 1-2. de wegen - en het huiske daaropstaande

- groes het Ven 2╜ l.



1. Jan Cornelis
2. Frans Maas e.a. 

- groes aan de Loop 4 l.
1. erven Francis van de Loverbosch
2. de pad

- een hofstad - te Ommel 1╜ cops.
1. erven Francis van de Loverbosch
2. erven weduwe Hendrik Thopoel

- land de Galleere 3 l.
1. Joost Isbouts
2. weduwe Wilbert Peters

Koopsom: ƒ 140,-.
Lasten : ƒ  66,87╜.

Hij verkoopt aan Jan van Helmont:    
- land in de Wolfsberg 2╜ l.

1. de kerkpad
2. kn Johan Linders

Koopsom: ƒ 17,-.
Hij verkoopt aan Joost Jan Hoefnagels:
- land Cantersacker 3 l.

1. het gewezen Convent
2. Teunis Peters

Belast met: ƒ 0-6-0/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 5,-.

- land het Kempke - aan Vosselen ╜ l.
 1-2. de gemeente 

Koopsom: ƒ 2,-.
R 116 fol. 250vo 27-03-1731
Laurens Morees, testamentair executeur en curator over de nalatenschap van
wijlen Hendrick Antony Canters - heeft d.d. aan Willem Roefs aangeboden zijn
koop, volgens conditie d.d. 6-2-1731, waarvan "het hoogsel" is uitgegaan op
24-2-1731.
Willem Roefs is in gebreke gebleven "de veste" te ontvangen en de koopgelden
te voldoen.
Hij wordt hierover aangesproken.
R 148 29-03-1731

Catarina Lamberts is schuldig aan Michiel van de Cruys - ƒ 100,- α 4%.
Marge: Op 18-2-1733 neemt Cornelis Lambers deze obligatie tot zijne laste.
R 141 30-03-1731
Voorwaarden en condities waarop de geabandonneerde goederen van wijlen Ida -
weduwe Francis van den Loverbosch verkocht zijn.
R 93 fol. 154 01-04-1731
Extract uit het testament van Hendrik Antony Canters, te Lieshout - overleden
1-12-1723.
Betreft de aanstelling van Laurens Morees, te Lieshout, als testamentair execu-
teur.



R 148 04-04-1731
Catalijn Lammers, aan de Wolfsbergh, ziek, testeert.
Michiel van de Cruys, president, wordt haar enige en universele erfgenaam - "en
dat uyt sonderlijcke genegentheyt, soo sij tot hem is hebbende".
Hij zal, na haar dood, aan Frans en Cornelis, haar broeders - elk ΘΘn patacon -
uitkeren en waarmee zij uit de erfenis zullen gaan.
R 141 03-04-1731
Voorwaarden en condities waarop de goederen van Francis Zaris, oud president,
te Tongeren, verkocht zijn.   
R 116 fol. 251 05-04-1731
Peeter Bruynen, coopman, te Leende, geeft procuratie aan Bernardus van Dijck,
te Geldrop, om namens hem op te treden terzake van een vordering op de weduwe
Joost Coppens.
R 116 fol. 251vo 05-04-1731
Peeter Bruynen, coopman, te Leende, doet opzegging van een "scabinale" obliga-
tie - d.d. 16-3-1703 - ƒ 150,- t.l.v. Joost Dirck Jacob Coppens en t.b.v. zijn,
comparants, vader.
De obligatie heeft een betalingsachterstand.
R 93 fol. 156 09-04-1731
Jan Verberne verkoopt aan Gilles Vrinsen:
- huis, schop, hof en aangelag - te Ostaden 3 l.
- groes Fransmansvelt 6 l.

1. Marten Marcelis
2. Cornelis Manders e.a. 

- groes de Eeusel 13 l.
1. weduwe Jan Coolen
2. de Keysersdijck

- groes/land 2╜ l.
1. Antonis Peters
2. Mathijs van Heughten

- land de Streep 1 l.
1. Hendrik Canters
2. weduwe Jan Coolen

- land de Kievitshoff 2╜ l.
1. erven Peter Baltis
2. Peter Jan Hoefnagels N.U.

- land op het Kruys 2 l.
1. Gevert van Dorne
2. Marten Marcelis

Belast met: 2╜ vat rogge/jr.
- 1/6e deel van 22 kannen rogge te betalen door de erven Jan Hendrik
  Bernaerts, in een meerdere rente van 34 vat/jr aan de Kempenaar.

Jan Verberne heeft de goederen bij koop verkregen van Francis Canters
Koopsom: ƒ 500,-.
Lasten : ƒ  72,53.

De koper blijft schuldig - ƒ 400,- α 4%.
Marge: 12-4-1748 - gelost door de kinderen en erven Gielis Vreynse.
R 19 fol. 19 16-04-1731
- Jan Verberne, aanlegger - contra - Jacob Linders, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 7,50, zijnde drie jaar (1721 - '23) intrest van - ƒ 50,- in
  een meerdere rente van - ƒ 300,-.
R 93 fol. 158vo 18-04-1731



Gerit van Reit, vorster, verkoopt aan Joost Jan Hoefnagels:
- groes te Oostayen 6 l.

1. kn Willem Goort Loomans
2. Hendrik Paulus e.a. 

Verponding: ƒ 1-10-0/jr. Koopsom: ƒ 150,-.
De koper blijft - ƒ 75,- schuldig, dit gedurende zes maanden.
R 116 fol. 252 26-04-1731
Engel Peter Baltis - weduwe Antony Claessen Verhees maakt t.b.v. haar vier
onm. kinderen - een staat en inventaris.
Zij wil hertrouwen met Tony Jacobs.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in de Nagtegaal 2 l.

1. Paulus Geven
2. erven Hendrik Canters

- land het Haverlandt 1 l.
1. Aart Tielen
2. Gevert van Doren

- land de Cruysacker
1. Henrick Paulus
2. Engel Peter Baltis

- land den Berkenacker 3 l.
1. Teys van Heughten
2. Antony Fransen

- land den Hoole 1 l.
1. Teys van Heughten
2. Henrick Canters

- groes het Staartveltje 3 l.
1. Geeff Paulus
2. Simon Peeters

- groes het [Ker]keveltje 2 l.
1. Geeff Paulus
2. Simon Peeters

- groes het Aa-veltje 3 l.
1. Geeff Paulus 
2. de Aa

- groes het Weyvelt 6 l.
1. Aart Tielen e.a. 
2. Willem Loomans

                               Roerende goederen o.a
- een bed en toebehoren, vier paar slaaplakens, 
- twee kisten, een tafel, vijf stoelen,
- diverse ketels, potten en pannen, enige tobben, kuipen, tonnen,
- enig tin,
- enige landbowwerktuigen
- enige mannenkleren,
- vijf koeien, het paard,



- een hoge en een lage kar,
- 24 stokken bijen.
R 116 fol. 254vo 04-05-1731
Catalijn Lammers, in de Wolfsbergh, ziek, testeert.
Haar enige erfgenaam wordt, Michiel van de Cruys, president schepen.
Hij zal aan haar twee broeders, Frans en Cornelis Lammers, betalen - ΘΘn pata-
con - zonder meer.
R 33 - 52 05-05-1731

Verzoek aan HH. Drost en Schepenen.
Jan Verberne, schepen, geeft te kennen dat hij in huwelijk heeft gehad, Mary
Verhoysen, en daarbij vijf kinderen heeft verwekt.
Hij is nu in ondertrouw met Elisabeth Jan Canters en "geobligeert" een staat
en inventaris te maken.
Hij verzoekt om zijn roerende goederen, gering in aantal, onder zijn kinderen 
te mogen verdelen.
Hij wil daarna een huwelijkscontract maken en daarin bedingen dat de goederen 
van zijn overleden vrouw, gelegen te Someren, door hem "in togte" worden beze-
ten en aan zijn v≤≤r-kinderen ten erfrechte komen.
Hij wil deze v≤≤r-kinderen ieder - ƒ 40,- voor-uit geven en daarna deze kinder-
en met de eventuele kinderen uit dit a.s. huwelijk als ΘΘn kinderen behandelen. 
Enz. enz.
Marge: Deze inhoud in handen gesteld van de naaste familie van vaders- en moe-
derszijde.
R 93 fol. 160vo 07-05-1731
Jenneke Jan Wilberts verkoopt aan Joost Jan Wilberts, haar broeder, haar kinds-
deel zoals verkregen van haar ouders, Jan Wilberts - en Mechel Peeters.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 93 fol. 161 15-05-1731
- Jan, Gielis en Hendrien Vrinsen,
- Thomas Aarts - en
- Hendrick Jan Deynen - verkopen aan Francis Willem Loomans:
- een half huis, hof en aangelag - te Heusden.

1. IJsbout Hendriks en Dirck Driessen
2. de straat

- een akkertje de Stapacker 1╜ l.
1. weduwe Jenneke Peter Coolen
2. kn Antony Goorts e.a. 
3. de pad

   4. de straat
- een akkertje

1. IJsbout Hendriks
2. de straat

- akkertje Willemkenskamp 1╜ l.
1. Willem van den Eynde
2. IJsbout Hendriks e.a. 

- hooiveldje het Vorste veltje 2 l.
1. IJsbout Hendriks
2. de Heer van Asten

- beemdje de Schildmeerkamp 3 l.



1. weduwe Tielen Peeters
2. weduwe Philips van Heughten
3. de Heer van Asten

- beemd den Reybempt 3╜ l.
1. de Heer van Asten
2. Jan Wolfs

- het Hofke 3 r.
1. IJsbout Hendriks
2. weduwe Philips van Heughten

Belast met: ƒ 6-10-0/jr. aan de Kempenaar.Kopsom: ƒ 300,-.
R 162a 18-05-1731
Taxatie van de onroerende goederen van Juffr. Maria Anna Guns - overleden
14-4-1731, te Maarheese.

1/6e deel in Waarde.
- huisplaats en aangelag - aan het Laarbroek 4 l. nihil

1. Jan Peter Roymans e.a. 
2. de gewezen erven Mewis Roymans
3. het Broek
4. het volgende perceel

- land 6 l. nihil
1. Peeter Roymans
2. de voors. erven
3. het Broek
4. het vorig stuk

- de huisplaats van Meuwis Roymans en het aangelag 6 l. nihil
1. Aart Berckers
2. Francis Canters e.a. 
3. het Broek
4. de vorige percelen

- groes 1╜ l. nihil
1. de voors. goederen
2. Hendrik Berckers
3. het Broek
4. de voors. hofstad

- land 9 l. nihil
1. Aart Berckers
2. Francis Canters
3. de Bergen
4. het vorig aangelag

- land de Nieuwen-acker 2 l. nihivl
1. Jan Peeter Loomans
2. Cornelis Manders

 3-4. de weg
- groes 2 l. ƒ 5,-

1. Frans Canters
2. Dirck Philipse
3. kn Antony Jelis
4. het Broek

R 93 fol. 162 28-05-1731
Pieter van Hoogerlinde, deurwaarder, te Helmont, executeert t.b.v. de collec-
teurs der verpondingen, Goort Antonis van Bussel en Goort Canters, jan. - dec.
1729, de goederen van Frans Cornelis van Werth tot verhaal van - ƒ 8-4-8 ver-
ponding.



Hij verkoopt aan Francis Peeter Coolen:
- huis, hof en aangelag 3╜ l.

1. Jan van Helmond
2. Tomas Bollen e.a. 
3. de straat en de weduwe Claas van Werth

- land den Dungen 2 l.
 1-2. weduwe Jan Plenders
 3-4. Jan van Helmond

- land 1 l. 23 r.
 1-2. weduwe Claas van Werth

3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. kn Gerit Aarts

- land het Ven 3 l.
1. Claas Philipsen e.a. 
2. kn Lambert Franssen
3. Mattijs Dircx e.a.

- land de Wouterman 3 l.
1. kn Dandel Jansen
2. kn Antony Franssen  
3. Dirck Willems
4. kn Jan Lenaerts e.a. 

- land de Looverbosch 3 l.
1. kn Antony Franssen
2. kn Hendrik Hoefnagels
3. de weg
4. Philips van den Waerdenbergh e.a. 

- land de Looverbosch 3 cops.
1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. weduwe Claas van Werth
3. Peter Hoefnagels
4. de straat

- land den Doornbosch 3 cops.
1. Frans Goorts
2. erven Jan [Lenners]
3. Tony Franssen
4. de straat

- groes het Boschvelt 5 l.
 1-4. de Heer van Asten

2. Dries Peters
3. Jan van Helmont

- groes den Haasendonck 2 l.
1. [olleke] Jan Plenders
2. Dirk Willems
3. de Aa
4. Jan Verasdonck

- groes de Werth 1 l.
1. de Heer van Asten  
2. Jan Jan van Dijck
3. de Loop

- groes het Leindert 1╜ l.
            1-2-3. kn Jan Driessen

4. weduwe Hendrik Vervoordeldonck
- schuur en wortelvelt naast het voors. huis ╜ cops.
Belast met: ƒ 0-7-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

- ƒ 1-5-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-6-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 4-0-0/jr. aan den Armen van Asten - nu Dirk Andriessen.



Koopsom: ƒ 260,-
Lasten : ƒ 148,12╜

R 116 fol. 256 28-05-1731
Pieter Hoogerlinden, deurwaarder, te Helmont, verklaart de "erfelijke goede-
ren" van Frans Cornelis van Weert, bij executie, verkocht te hebben en daar-
van op heden de "veste" gedaan te hebben.
Hij heeft ontvangen - ƒ 260,-.
Hiervan is de landsverponding, waarvoor de goederen verkocht zijn, zijnde
ƒ 8-4-8 en salaris en kosten van het officie - ƒ 30,-.
Zodat resteert - ƒ 221-15-8 die, in consignatie, betaald zijn aan F. P. von
Cotzhausen, secretaris, t.b.v. de andere crediteuren.
R 162a 28-05-1731
Taxatie van de onroerende goederen van Anneke Joosten van de Sande - over-
leden 12-4-1731.
Hendrik Joost van de Sande is broer en erfgenaam van de overledene.

1/8e deel in Waarde.
- huis, hof, schuur, schop en aangelag 13 l. ƒ 25,-

rondom - de gemeente
- groes 2 l. ƒ  4,-

1. weduwe Costerius
 2-4. vorig land

3. de gemeente  
- groes op het Sant ╜ l. ƒ  1,25

1. weduwe Costerius
2. de gemeente
3. het vorig perceel
4. de Aa

- groes 13 l. ƒ 15,-
1. de Aa

 2-4. de gemeente
3. het vorig perceel         

ƒ 45,25
Zij heeft ook nog 1/16e deel in enige percelen, te Deurne, bezeten ƒ    4,50   

ƒ 49,75
20e penning is ƒ 2-9-12.
R 107b fol. 117vo 31-05-1731
Elisabeth de Louwe, te Eyndhoven, verkoopt aan Johan Hendrik Molengraaf, stad-
houder, alhier (Eindhoven):
- 1/5e deel in de Braaselsche of Wijtflietse tienden - met de rechten vandien.
Zoals deze door Josephus Tournoy, op 26-9-1711, voor schepenen, alhier, aan 
haar zijn verkocht.
Renderende de jaarpacht: 32 vat rogge, 12 vat boekweit en ƒ 1,- in geld.
Belast met: 6 vat rogge/jr. aan het Convent van Ommel, dit deel, dus 1,2e vat,
            te betalen aan rentmr. Tengnagel, te 's Bosch.

Koopsom: ƒ 450-00-00
Lasten : ƒ  26-15-12

Schepenen Eindhoven.



R 162a 06-06-1731
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Tony Voermans - overleden 
10-5-1731.
Peter Tony Voermans legt verklaring af omtrent de aard van de goederen.

Waarde.
- de helft van huis, hof en aangelag - in de Wolfsbergh ╜ l. ƒ  70,-

1. weduwe Jan Plenders
2. de erfgenamen
3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. de straat 

- groes den Hoogendries 1╜ l. ƒ  20,-
1. Jan Steevens
2. kn Jan Driessen e.a. 
3. kn Willem Loomans
4. Hendrik van Geldrop

- groes den Hickelaer 1╜ l. ƒ  20,-
1. Goort Hoefnagels
2. Nol Meulendijck
3. kn Jan Driessen
4. kn Philips Timmermans

- groes de Haseldonck 2╜ l. ƒ  50,-
1. Jan Verasdonck
2. Jan Janssen Dol              
3. Jascob van Heughten
4. de erfgenamen

- land de Langenacker 2╜ l. ƒ  25,-
1. kn Dirck Willems e.a. 
2. de erfgenamen
3. de straat
4. Francis Peeter Coolen

- land de Loverbosch 2 l. ƒ  10,-
 1-3. Philip Waerdenbergh

2. Francis Peeter Coolen
4. de straat

- land Gerrit Muyenacker 3 cops. ƒ   2,50
1. Teunis Peeters
2. Joost Antonis van Bussel
3. kn Jan Bussel
4. de straat

- land het Hofken 7 α 8 r. ƒ   2,-
 1-3. kn Thomas Hoefnagels

2. kn Dirck Willems  
4. de straat         

ƒ 199,50
Het huis is belast met -ƒ 1,-/jr. aan rentmeester de kempenaar -
in kapitaal ƒ    25,-  

ƒ 174,50
20e penning is ƒ 8-14-8.
R 116 fol. 256vo 08-06-1731
Michiel de Gaase, deurwaarder, neemt, namens Goort Anthonis van Bussel en 
Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729, in arrest:
- het deel der goederen van Frans Hoefnagels, dat competeert aan Johan Chris-
  tiaan Prins van Zultzbach N.U. - alsmede:
- het deel der goederen van Frans Hoefnagels en Hendrik Hoefnagels, competeren-
  de aan Gerit van Oldensee.
E.e.a. om de daaraan verschuldigde verponding te verhalen.
R 93 fol. 165 13-06-1731



Peter Dandels, te Leissel en Jan Slegers - als momboiren over de onm. kinderen 
m.n. Jan, Laureyns en Maria van Lendert Janssen Heuvelmans - en Jenneke Lau-
reyns Schepers.
Verkopen samen met:
- Frans Goorts, te Asten, oud oom paterneel - en
- Marten Franssen, oud neef paterneel van de onm. kinderen - en met toestemming
  van drost en schepenen van Deurne - aan Francis Peeters:
- land in de Wolfsbergh 2╜ l.

1. Jan van Helmont
 2-4. Frans van Werth

3. de weg
 
R 14 fol. 306 25-06-1731
- Joanna Allons, aanlegger - contra - Goort Canters, haar momboir, gedaagde.
  Aanlegger wil dat gedaagde - zijn rekening en bewijs doet.
R 22 fol. 2ev. 25-06-1731
- Pieter de Cort, drost en Peter van de Vorst, schepen, als curatoren van de 
  insolvente boedel van Ida van de Loverbosch, aanleggers - contra - Antony 
  zn Frans Antony, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 6-2-2 wegens verponding, 1726.
- Den drost, aanlegger - contra - weduwe Lammert Wolffs, gedaagde.
  Boete van tweemaal - ƒ 4,- wegens twee schouwbreuken, op 13-9-1730, t.w.:
  - het niet opmaken van de straat op den Dijck naar Someren.
  - het niet behoorlijk vegen van het "eyndgat".
R 162vo 04-07-1731
Taxatie van de onroerende goederen van Engel Hoefnagels - overleden 30-5-1731.
Jan Tomas Hoefnagels legt de verklaring af omtrent de goederen.

1/5e deel in Waarde
- het oude huis, hof en aangelag en het nieuwe huis en hofke - in ƒ 50,-

de Wolfsbergh 10 l.
 1-3. de straat

2. Dries Peeters en de weduwe Jan Plenders
4. Peter Teunis e.a. 

- land Heesacker 5 l. ƒ 15,-
1. Martinus Janssen
2. kn Wouter Hoefnagels

 3-4. de straten
- land in de Rey 4╜ l. ƒ 15,-

1. de weg
2. de Heer van Asten
3. de straat
4. kn Lambert Franssen

- land de Witteman 2 l. ??
1. Jan Stevens
2. kn [Pauel] Janssen
3. de straat
4. Jacobus Bosbremer

- land de Sneyerskamp 2 l. ƒ  8,-
1. kn Dirck Willems
2. kn Jan Timmermans
3. kn Antony Loomans
4. Jan Loomans

- groes het Hoyvelt 10 l. ƒ 20,-
1. Tony Voermans
2. kn Dirck Willems
3. Jan van Helmont
4. de Loop



- groes Jan Bosmansvelt 3╜ l. ƒ  8,-
1. Peeter Voermans
2. de mestweg
3. Jan van Helmont
4. de straat

- groes het Venneke 1 l. ƒ  4,-
1. de straat
2. Jan Janssen van Dijck
3. Jan van Helmont
4. Jan Verasdonck  

R 151 07-07-1731
Marten Cornelis van Berensteyn, Heer van Maurick, raad- en schepen van 
's Bosch, verpacht zijn "clampentienden, te Asten.
Dit over de oogst van 1731.
- de helft in - de Legendijck - "rijdende" tegen de landstienden.
  Pachter: Jan Janssen van Dijck 33 vat rogge en ƒ  19-06-00.
- de helft in - den Hoogdijck
  Pachter: Jan Verberne 64 vat rogge en ƒ  38-08-00
- de helft in - de Beeck
  Pachter: Marcelis Dirx 29 vat rogge en ƒ  17-08-00
- de helft in - de voorsten Diesdonck
  Pachter: Jan Janssen van Dijck 41 vat rogge en ƒ  24-12-00
- de helft in - den achtersten Diesdonck
  Pachter: Marcelis Dirx 23 vat rogge en ƒ  13-06-00
- de helft in - den Ostappel
  Pachter: Willem Roymans 50 vat rogge en ƒ  30-00-00
- de helft in - den Bosch
  Pachter: Louis Hoefnagels 80 vat rogge en ƒ  48-00-00
- den Braesel - belast met 9 vat rogge/jr aan de Kempenaar
  Pachter: Peeter Willem Loomans en 
           Jan Jan Paulus          260 vat rogge en ƒ 156-00-00
- den Heyterick is uit de hand verpacht aan Arnoldus Daams voor:

         130 vat rogge Peelse maat.
- de Smaltienden van de voors. clampen
  Pachter: Jan Joost Hoefnagels       ƒ  18-10-00
Opmerking: Op deze wijze worden deze tienden ook verpacht in 1733 - 1735 -
           1737 - 1739 en 1741. Ook R 151.
R 93 fol. 167 30-07-1731
Jan Alberts Loomans verkoopt aan Jan Peter Smits - g.m. Maria Janssen - weduwe
Willem Willems:
- huis en den hof, daartegenover gelegen - den Hemel - in 't Dorp

4 roeden
- het aangelag tegenover het voors huis ╜ l.  

1. Jan Verbeek
            2-3-4. de straat

- de helft, naast de zijde van Jan Loomans, van een stuk land/groes
de Michielsdries geheel 3 l.  

1. Philisp van de Waersenbergh
2. Antonis Peeters

  met 3 l. land daarneven.
- lans Joosten Kempke 1 l.

1. Antony Voermans
2. Albert Jan Loomans
3. kn Willem Loomans
4. Jan Steevens

- de helft, naast de zijde van de Steegen, van - het Roerkempke
geheel 30 r.

 1. Philips van den Waersenberg



 2-3. Goort Hoefnagels
4. Marcelis Berckers

- de helft van de Seyckenacker geheel 1 l.
1. erven Philips Timmermans
2. Philips van de Waarsenberg
3. de straat
4. de Steegen

- de helft, naast het Dorp, van - Joost Coolenacker 2 l.
1. Peeter Andriessen
2. Philips van den Waarsenberg
3. de weg
4. Jan Willems

- den hof int Lindert 5 of 6 r.
1. Philips van de Waarsenberg en 

                             Peter van Sommeren
Belast met: 1 vat rogge/jr. in een meerdere rente, aan de Kerk van Asten.

- ƒ 0-0-4/jr. in een meerdere cijns, aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-2-0/jr. in een meerdere cijns, aan het Huis van Asten.
- twee hoenders/jr. (ƒ 0-6-12) in een meerdere cijns, aan het Huis
  van Asten.
- ƒ 1-10-12/jr. aan den Armen van Asten.
- 1 vat 2 kan rogge/jr aan Oldensee, te Helmond (of ƒ 1-3-6/jr)
- ƒ 5-05-0/jr. aan ......
- ƒ 1-19-0/jr. aan de Geestelijke Goederen, te 's Bosch.

Jan Albert Lomans zal zijn leven lang mogen genieten - de keuken, vuur, licht
en een bed - tot zijn gebruik.

Koopsom: ƒ 175,-
Lasten : ƒ 249,06╝

R 93 fol. 169vo 06-08-1731
Johan Christophorus Baron de Bertolff de Belven, Heer van Balen, Asten etc.
verkoopt aan Lambertus Kemps, te St. Oedenrode:
- het Clooster - te Ommel Koopsom: ƒ 1000,-.
Zoals dit door de Raad van Staten, voor schepenen 's Bosch, in 1707, is ver-
kocht aan Anna Constantia de Boecop, douariere de Doerne.
Belast met: 1 mud rogge/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

- ƒ 3-00-00/jr. aan het H. Geestaltaar, te Asten.
- ƒ 0-15-00/jr. of 3 vat rogge/jr. aan het St. Agatha-altaar, te 
  Asten.



- ƒ 1-00-00/jr. aan Binderen.
- ƒ 2-00-00/jr. aan de rentmeester der Domeinen.
- ƒ 0-14-00/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-10-00/jr. aan de Heer van Helmont.      

Lasten: ƒ 1187-06-14.
R 107b fol. 121vo 10-08-1731
Baron Bertolf de Belven, Heer van Asten, Birgelen etc. compareerde voor sche-
penen van Baale - op 4-10-1729 - en verklaarde schuldig te zijn aan Anna Maria
van Gangelt - weduwe Johan Bernard Cotzhausen - 1000 patacons α 5% 
(ƒ 125,-/jr.).
Onderpand: zijn goederen te Asten.
Voor schepenen van 's Bosch getoond en ingeschreven.
Geregistreerd Asten - 15-11-1731.
R 162a 20-08-1731
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Claus - weduwe Wouter van Lies-
hout - overleden 16-7-1731 te Deurne.

1/5e deel in Waarde
- groes in de Wolfsel - te Oostappen 1 l. ƒ 2,-

1. weduwe Antony Coolen
2. de Aa
3. erven Hendrick Canters
4. Gerart Philipsen

- groes te Oostappen 1 l. ƒ 1,50
 1-3. Marselis Antonis
 2-4. de Aa

R 93 fol. 172vo 21-08-1731
Johan Christophorus Baron de Bertholff Belven, Heer van Baalen, Asten etc. is
schuldig aan Lambert Kemps, te St. Oedenrode - ƒ 1300,- α 5%.
Herkomende van een rente van de voorgaande Heer of Vrouwe van Asten - d.d. 
de 16e dag 1645 - belovende voor intrest te betalen - ƒ 52,-/jr. enz. enz.
R 107b fol. 119vo 05-09-1731
Jenneke, meerderj. dochter van wijlen Jan Peters Verhindert - en Maria Jan Can-
ters, geboren te Asten en wonende te Eyndhoven.   
Zij verkoopt aan: 
- Frans Marten Doensen - en Perijn, zijn vrouw - alsmede
- Jan Wilberts - en Maria Janssen, zijn vrouw 
haar (1/6e) kindsdeel in:
- vier huizen, hoven en aangelagen - te Ommel 16 l.
Zoals haar aangekomen zijn van wijlen haar moeder Maria Jan Canters - en Jan 
Canters, haar grootvader.
De goederen zijn in gebruik en bewoning bij Joost Jansen Aarts.

1. Antony Philipsen  
2. Johan Draack
3. de straat

De overige drie huizen en aanhorende gronden zijn gelegen in de Stegen
32 l.

en in bewoning bij: Elisabeth - weduwe Willem Hendricx,
        - Francis Verrijt,

         - Jan Dirck Coolen.



De goederen zijn belast met: 1/6e deel van ƒ 7-15-0/jr. aan de rentmeester
    - van de Geestelijke Goederen, te 's Bosch.
    - 1/6e deel van ƒ 1-00-0/jr. aan de Heer van Asten.

Koopsom: ƒ 66,-
Schepenen Eyndhoven.
R 22 fol. 4 10-09-1731
Aart Jan Smits, aanlegger - contra - Hubert Abrahams, gedaagde.
R 116 fol. 257 24-09-1731
- Jan Peters - g.m. Jenneke Aart Dries,
- Andries, Jan en Anneke.
Allen kinderen van Aart Driessen - en Jenneke van Helmont.
Zij hebben ondervonden dat "de boedel met veele chijnsen en renten is beswaert" 
zodat voor hen, als kinderen en erven niets zal komen te resteren.
De laatste drie comparanten doen afstand van de nalatenschap t.b.v. de eerste 
comparant die op zich neemt alle schulden te betalen.
R 116 fol. 258 29-09-1731
Francis Willem Loomans is op 15 sept. l.l. ondertrouwd met Anna Gertrud Kerst-
gens, geboren te Venroy en wonende te Asten.
Anna is niet gegoed voor - ƒ 200,- die zij - ingevolge haar Ho. Mo. resolutie
van d.d. 7-9-1731 - moet bezitten.
Francis Willem Loomans staat borg voor haar tot - ƒ 300,-. 

    
R 93 fol. 175 01-10-1731
Michiel de Gaase, deurwaarder, executeert t.b.v. Goort Antonis van Bussel
en Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729, de goederen, zijnde
4/5e deel, welke toebehoren:
- voor 3/5e deel aan Prins Johan Christiaan Zulspach N.U. - en
- voor 1/5e deel aan Gerrit van Oldersom - hen aamgekomen volgens brieven 
  van onwillig decreet van de Raad van Staten van Brabant - d.d. 30-7-1726.
Hij verkoopt aan Antony Antony Voermans:
- huis, hof en aangelag - te Ommel geheel 1 l.

1. Willem van Weert
2. erven Frans Coninx

- land de Wittert 4 l.
1. kn Peter Reynders
2. Jan Frans Keysers

- land 7 l.
1. Goort Canters
2. Wilbert Peeters

- land 1╜ l.
1. het gewezen Convent
2. Joost Jansen

- land 1╝ l.
1. het gewezen Convent
2. Joost Jansen

- land 3 l.
1. Jan Peters van Rest
2. Jan van de Cruys

- land den Bergh 1 l. 10 r.



1. Peter Dirx
2. weduwe Peter Roefs

- groes 6 l.
1. weduwe Jan Peter Canters
2. weduwe Jan Franse van de Loverbosch

- groes aan den Ommelse Bos 1 l.
1. weduwe Jan van den Broek
2. Hendrik Thopoel

Belast met: 4/5e deel van ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
- 4/5e deel van ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten. 

Koopsom: ƒ 360,-.
 Authorisatie  

Deurwaarder Michiel de Gassee is gemachtigd om de gerechte parten in de goe-
deren van Frans Hoefnagels, als zijnde competerende aan Johan Christiaan
Prince van Zulspach N.U. voor het gerecht van Asten in arrest te nemen en in
handen van de hoge overheid te stellen.
Alsmede de goederen, of zodanig deel hierin, van voors. Frans en Hendrick
Hoefnagels, competerende aan Gerrit Oldersom enz. enz. 
Om deze goederen te executeren en daaruit de achterstallige verponding over
1729 te verhalen enz. enz.
Dezelfde verkoopt aan Gerrit de Raeff:
- ╝e deel in huis, hof, aangelag en een akkertje - aan elkaar gelegen

3 l.
1. Willem Jan Loomans
2. erven Paulus Coopmans
3. de straat

Leenroerig aan het Huis van Asten.
Dit ╝e deel is mede van Prins van Zultzpach en hem aangekomen - als voor.

Koopsom: ƒ 15,-.
Dezelfde verkoopt aan Jan van Riet:
- een klein woonhuis, hof en aangelag - bij de Kerk 1 l.
- groes int Lindert 1 l.
- groes int Lindert 25 r.
- land int Lindert 2 l.
Deze verkoop wordt gedaan t.l.v. Gerrit Oldersom en deze aangekomen - als voor.

Koopsom: ƒ 115,-.
R 116 fol. 258vo 05-10-1731
- Marten Jansen,
- Elisabeth Janse - en
- Goort Canters.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, Jan Martens - en
Mary Jansen, gelegen aan den Dijck.
1e (blinde) lot: Martinus Jansen
- het huis, schuur, schop en aangelag 4 l.

1. Frans van Bussel
2. Jan Smits
3. Jan Joost Simons
4. de delers

- land het Campke 11 l.
1. Frans van Bussel
2. Marten Marselis en Jan Smits



3. Jan Joost Simons
4. Frans van Bussel e.a. 

- groes het Ven 1 l.
 1-3. Frans van Bussel 

2. kn Marten Jan Teunis
4. weduwe Andries Martens

- hei de Horst
 1-3. Frans van Bussel

2. Mattijs Martens
4. den Dijck

- groes Coolenbempt 2 l. uit een stuk van 8 l.
1. Frans van Bussel
2. Jan Smits e.a. 
3. Marselis Andriessen
4. de Aa

Verponding: geheel - doch het 2e lot zal hierin - ƒ 5,- betalen.
Marten Jansen zal aan zijn zwager, Goort Canters - ƒ 25,- α 4% betalen.
2e (blinde) lot: Elisabet Jansen
- land Goortsacker 4 l.

1. Gevert Paulus
2. Frans van Bussel
3. Jan Wilberts
4. Nicolaas Andriessen

- groes Coolenbempt 6 l. uit een stuk van 8 l.
1. Frans van Bussel
2. Jan Smits e.a. 
3. de Aa

Verponding: ƒ 5,-/jr.
Elisabet Jansen zal aan haar zwager, Goort Canters - ƒ 25,- α 4% betalen.
R 93 fol. 178vo 18-10-1731
Jan van Riet verkoopt aan Jan Goort Gerits:
- groes int Lindert 1 l. 25 r.

1. kn Claas van der Linden
2. Leiske Willems
3. de Loop
4. Jan van Hoof

Verponding: ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 40,-.
Hij verkoopt aan Jan Jansen van Dijck: 
- land int Lindert 2 l.

1. Hendrik Hoefnagels
2. den hoypat
3. Goort Buckings
4. Willem Aarts

Verponding: ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 33,-.
R 93 fol. 180 18-10-1731
Peter Jan Slaats verkoopt aan Tijs Jan Slaats, zijn kindsdeel in de goederen
van zijn ouders, Jan Peter Slaats - g.m. Leisbet. 

Koopsom: ƒ 2,50.
R 93 fol. 180vo 03-11-1731
Francis Loomans verkoopt aan Tony Jacob Cuypers:
- groes aan de Keysersdijck 4╜ l.

1. Marcelis Peeters
 2-4. Paulus Geven

3. de koper
Hem aangekomen van zijn ouders.
Verponding: ƒ 1-5-0/jr. Koopsom: ƒ 160,-.



R 93 fol. 181vo 03-11-1731
Jan en Tony Goort Loomans verkopen aan Francis Loomans:
- een kamer annex aanhuizing van Willem Loomans
Zoals verkoper deze heeft verkocht gehad aan Feyke Martens.
Belast met: ƒ 5-1-12/jr in een meerdere rente van ƒ 24-5-0/jr aan 
            de Kempenaar.
Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ   8-1-12

Lasten : ƒ 202-3-02.
R 93 fol. 182vo 06-11-1731
Cornelia Beckers - weduwe Joost Franssen, ΘΘn der mede-erfgenamen van wijlen
Peter Luycas Booms, valkenier, te Valkensweert, verkoopt aan Peter van den 
Broeck, valkenier, te Valkensweert:
- 1/8e deel van een obligatie - ƒ 3100,- t.l.v. het Corpus van Asten en t.n.v.
  Peter L. Booms - d.d. 2-10-1699 - Asten. 
R 116 fol. 261 07-11-1731
Schepenen van Asten verklaren dat zij ten verzoeke van Pieter de Cort, drost,
en met hem en geass. met de vorster, zijn geweest in het verkochte klooster
van Ommel.
Dat den drost, daarbinnen gekomen zijnde, aan een begijn genaamd Francis Ja-
cobs, naar de z.g. moeder of Maria Coppens vroeg. 
Waarop hij als antwoord kreeg: "Die is met de nonnen vertrocken naar een refu-
gie".
Waarop de drost weer vroeg: "Waarom sij soo stout was dan nogh hier te derven 
blijven".
Zij vertelde, dat zij met nog twee begijnen daar waren, om de goederen "die
sij soo teffens niet conden verbrengen" te bewaren en dat zij ok meteen zou-
den vertrekken.
De drost heeft gezegd dat hij met dit vertrekken geen genoegen nam - en heeft
ons verzocht om hem te volgen door het klooster van boven naar beneden, van de 
cellen naar de slaapplaatsen en bevonden dat er nog drie begijnen in het voor-
malige klooster waren die door de drost werden aangezegd om aanstonds weg te 
gaan, zeggende: "Gaat aanstonts hieruyt, off ick sal U hieruyt leyden. En compt 
hier noyt weer in en waarschouwt de andere dat sij hier vandaan blijven. Want
ick sal noyt geen bagijnen hier in dulden of gij moet mij toonen haar Ed. Mo. 
permissie.
De begijnen zijn hierop vertrokken en de straat opgegaan.
De drost heeft Francis, de knecht, die de sleutels in zijn hand had, opdracht
gegeven geen bagijnen meer binnen te laten "anders sal ick se soowel als nu
gedaan hebben op straet setten".
Ook heeft hij de vorster verzocht hem te waarschuwen "want ick sal se noyt laa-
ten rusten".  



R 142 08-11-1731
Marcelis van de Voort verkoopt "gereede en erfhaeflijcke goederen".
- de gewone huishoudelijke spullen

Opbrengst: ƒ 45,-.
R 116 fol. 261vo 17-11-1731
Gerard de Haas, notaris, te 's Bosch, namens Prins van Zultzbach heeft -
ƒ 476-14-8 ontvangen van F. P. von Cotzhausen, secretaris, uit de geconsig-
neerde koopgelden die resteren uit de, op 22-8-1731, bij executie verkochte
goederen, aan de Prins competerende.
Marge: 6-9-1741 - copie gemaakt voor Antonie Franse Voermans.
R 22 fol. 5ev. 19-11-1731
- Henrick Henricx en Peeter Driessen, borgemeesters, 1725, hebben te vorderen,
  wegens achterstaande lasten, van:
  - weduwe Frans van Bussel ƒ 11-19-0
  - Peeter Peeter Slaats ƒ 11-19-0.
- den drost, aanlegger - contra - Jan Peeter Roymans, gedaagde.
  Gedaagde wordt beboet met - ƒ 1,- wegens het laten grazen van zijn beesten
  "in 't graeff van [Petit] nae het Laerbroeck"
R 116 fol. 262 21-11-1731
- Jan Tomas Hoefnaegels,
- Cornelis Lammers - g.m. Gonda Hoefnaegels,
- Haaris Janssen van Heughten - weduwnaar Paulus Hoefnaegels - geas. met 
  Peeter Voermans, wettige momboir van de onm. kinderen,
- Peternel Jan Eymerts - weduwe Hendrik Hoefnaegels - geass. met Eymert Jan
  Goossens, wettige momboir over de onm. kinderen,
- Arnoldus Aart Tielen N.U. voor Antonet Hoefnaegels, v≤≤r-dochter van Paulus
  Hoefnaegels.
Zij maken een deling van de nagelaten goederen van wijlen Thomas Hoefnaegels -
en Anneken Verschuyren, hun ouders - gelegen in de Wolfsberg.
1e (blinde) lot: Jan Thomas Hoefnaegels
- het oud huis met den "hert", de kamer en ╝e deel van de hofstad 
  naast het huis.

1. weduwe Paulus Hoefnaegels
- land in de Rey 5 l.

1. de Heer van Asten
2. Dries Peeters
3. de straat
4. Cornelis Lammers e.a. 

Belast met: ƒ 1-12-0/jr. cijns aan de Heer van Asten.  
- de helft van een hooiveld

1. kn Dirck Willems
2. Cornelis Lammers
3. de Loop

Belast met: ƒ 4-10-12/jr. in de ordinaire verponding.
- ƒ 1-03-04/jr. in de beden.



2e (blinde) lot: weduwe Paulus Hoefnaegels en voor ╝e deel hierin Arnoldus
                 Aart Tielen N.U.
- den "eren" en de schuur van het oude huis en ╝e deel van de hofstad 
  achter het huis.

1. Jan Hoefnaegels
2. Cornelis Lammers
3. Jan Janssen van Dijck
4. de straat

- land 4 l.
1. Dries Peeters 
2. weduwe Hendrick Hoefnaegels
3. Tony Voermans e.a. 
4. Jan van Helmont

- het halve hooiveld 4 l.
1. Tony Voermans
2. Jan Hoefnaegels
3. Cornelis Lammers
4. de Loop

Verponding: ƒ 4-10-12/jr.
Beden     - ƒ 1-03-06/jr.
3e (blinde) lot: weduwe Hendrick Hoefnaegels
- den "hert" van het nieuwe huis met de kamer en ╝e deel van de hofstad

1. de straat
2. weduwe Paulus Hoefnaegels
3. Peeter Voermans
4. de straat

- groes Jan Bosmansvelt 4 l.
1. Peeter Voermans
2. Arnoldus Tielen e.a. 
3. Jan van Helmont
4. de straat

- groes het Venneke 1 l.
1. Jan Janse van Dijck
2. de straat
3. Jan Janse Vrasdonck

Belast met: ƒ 75,- α 4% aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 4-10-12/jr.
Beden     - ƒ 1-03-04/jr.
4e (blinde) lot: Cornelis Lammers
- de schuur en de schop in het nieuwe huis en ╝e deel van de hofstad.

 1-4. weduwe Hendrick Hoefnaegels
2. Jan Hoefnaegels
3. de straat

- land den Heesacker 3 l.
1. Willem Loomans
2. Martinus Jansse

 3-4. de straat
- land den Eyck 2 l.

1. Jan Stevens
2. kn Daendel Janssen
3. Jan Vrasdonck
4. de straat

- groes den Scheperskamp 2 l.
1. kn Dirck Willems
2. Goort Kuypers e.a. 

 3. Francis Timmermans
4. weduwe Paulus Hoefnagels

- een deel van een groesveld dit deel 3 l.
1. Jan van Helmont
2. Jan Hoefnaegels
3. Jan Janssen van Dijck



4. Arnoldus Tielen
Verponding: ƒ 4-10-12/jr.
Beden     - ƒ 1-03-06/jr.
R 116 fol. 265vo 19-11-1731
Gerrit de Raeff, deurwaarder, neemt, namens de Kempenaar, rentmeester der
Geestelijke Goederen, in arrest:
- de goederen van Gerit Philipsen, te Ostappen.
Om daaraan te verhalen - een rente van ƒ 9-7-8 over 1730 en '31.
R 116 fol. 266 25-11-1731
Mary Teyssen - weduwe Teys Janssen, maakt t.b.v. haar zes onm. kinderen - 
een staat en inventaris.
Zij wil hertrouwen met Huybert Wilbert van der Loo.

Roerende goederen o.a.
- een koets en bed met toebehoren,
- twee kisten en een kastje,
- een gootbank met schotels en lepels,
- enige ketels, potten en pannen,
- een spinnewiel,
- een os, twee koeien en een rund,
- enig landbouwgereedschap,
- een kar voor een os - met toebehoren.

Onroerende goederen
- 1/3e deel van een akker - in de Behelp 4 l.

 1-3. Jan Benders
2. Goort van Bussel
4. de straat

- 1/3e deel van een akker - aan het loopenswaeter gelegen 3 l.
1. Dielis Henricx
2. Dirck Verceulen
3. Dirck van Heughten
4. de straat

- 1/3e deel in den Vennacker 2 l.
 1-3. Dirck van Heughten

2. Toenis Verhindert
4. Goort van Bussel

- 1/3e deel in huis, hof en aangelag - op Heusden 3 l.
1. Dirck van Heughten
2. Jacob Leenders van Heughten
3. Jan Dircx 
4. de straat

R 116 folF 267vo 02-12-1731
Paspoort voor: Jan Peters van Riet, geboren te Asten, "sijnde van goet corpo-
               tement", wil zich buitenslands begeven om zich verder te bekwa-
               men "door de school, hantwerck of ander coopmanschappe".



R 116 fol. 268 19-12-1731
Jan Bosmans - en Jenneke Jan Aarts - weduwe Tony Boogerts, zijn vrouw, teste-
ren.
Hij ziek, zij gezond.
- Zijn enige erfgenamen worden zijn vier v≤≤r-kinderen uit zijn huwelijk met 
  Leiske Jansse van Helmont.
- Jenneke Jan Aarts, zijn vrouw, ontvangt - ƒ 75,-, zoals afgesproken bij het 
  aangaan van het huwelijk.
  Deze som wordt betaald uit een obligatie die ten laste staat van de weduwe
  Paulus Hoefnaegels.
- Nog ontvangt zijn vrouw een legaat van - ƒ 25,- door Thomas van Breul - bin-
  nen zes jaar te voldoen.
- Nog ontvangt zij "een leifge, slopleifge, rocke, bont- en oortneusdoeckgen".
- "Ende die kist naest de deur staende met een springslootje aen Laurens Anto-
  ny Boogaerdts".  
Marge: 20-10-1741 - Laurens Antonis Bogerts, te Vlierden - mede voor zijn broe-
                    der, Jan, wonende te Helmont - heeft de - ƒ 75,- ontvangen
                    van de weduwe Paulus Hoefnagels.
R 116 fol. 269vo 20-12-1731
Gerit van Riet, vorster en "regtsboode", met autorisatie van Goort Antonis
van Bussel en Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729, - en het offi-
cie, neemt in arrest:
- de goederen van de kinderen Lambert Willems - om daaraan
  te verhalen - een achterstand van ƒ  6-07-03
- idem van - de weduwe Frans van Bussel ƒ 31-07-04
-  - de kinderen Dirck Gerits ƒ 23-02-00
-  - Peeter Peeter Slaats  ƒ 24-04-12
-  - Jan Peters van Rest ƒ 14-17-10
-  - de hoeve van Bottel ƒ  6-00-00
-  - Frans van Ruth ƒ 12-01-00
-  - het huis van Johan Draak ƒ  4-07-08
-  - het Groot Gasthuys van 's Bosch ƒ  8-09-08
-  - Francis Zaris ƒ  5-01-14
-  - Jan Joost Doensen ƒ  1-18-12
-  - Joost Doensen ƒ  4-08-14
-  - Aart Block ƒ  4-00-00
-  - Meeus Peters ƒ 11-12-00
-  - Aart Block ƒ  5-19-06
-  - Hendrick Canters ƒ  5-16-00
-  - Hendrick Canters ƒ 17-13-08
R 148 21-12-1731

Jan Tomas Hoefnagels is schuldig aan Cornelis Lamberts - ƒ 134-15-0.
R 142 02-01-1732
Goort Marten Doensen zal, met consent van Andries van Reyt, Aert van Morsel
en Mattijs Muyen, als mannen van Peternel, Elisabeth en Mey, zijn dochters -
verkopen "de gereede en erffhaeflijcke goederen".
- de gewone huishoudelijke spullen.

Opbrengst: ƒ 71,-.
R 93 fol. 183vo 04-01-1732
Peeter Antony de Laure, geass. met Otto van den Boer, beiden te Eindhoven, met
toestemming van Theodora de Laure - g.m. Johannes Cranen, wonende te Brussel,
in de Zellebroecstraat, in de parochie van O.L.Vrouw ter Capelle, verkopen aan 



Willen Jan Loomans:
- 1/10e deel in de helft van een koren- en smaltiende t.w.: de Braselse en
  Wijtflietse tiende.
Belast met: 1/10 deel in 6 vat rogge/jr. aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ 210,-
Lasten : ƒ 11-14-6

Zoals het Theodora de Laure is aangekomen bij erfenis van wijlen Peeter Peeter 
de Laure, in leven notaris, te Eyndhoven.  
R 27 fol. 61 07-01-1732
- Pieter de Cort, drost - contra - Goort Hoefnagels en Jan Bernaertdts, borge-
  meesters, St. Jan 24-6-1730 - '31.
  Betaling van - ƒ 250,- als zijnde zijn tractement.
R 116 fol. 270vo 09-01-1732
Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, namens Maria Margrita Hardi - we-
duwe de La Calmette, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest:
- een kamer aan een huis, met de halve hof, groes en land - op het Martvelt
Zijnde van Jan Bruysten en daarvoor van Bruysten Fransen.

1. de straat
 2-3. Gielis Vriensen

4. Joost van Weerth
Om daaraan te verhalen - een rente van ƒ 4-17-8/jr. over 1728 en '29.
R 116 fol. 271 09-01-1732
Jelis Vrinsen verklaart dat hij met de deurwaarder (zie vorige acte) overeen-
gekomen is: "naamentlijck dat bij geen genoegh geldinge van de voors. goederen  
hij, Jelis Vrinsen, sigh verobligeert niet alleenlijck om de veraghterde jaeren
1728 en 1729 aen de voors. Mevrouw te betaelen maer oock omme de costen daerom-
me gedaen en nogh te doen. Mitsgaders de rente van 4 gl. 17 st. 8 penn. ten 
voors. jaerl. te betaelen".
R 116 fol. 271 09-01-1732
Hendrick Hendrick Mattijssen - weduwnaar Elisabeth Graats - maakt t.b.v. zijn 
drie minderj. kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Anna Willem Haasen.
- een beddekoets, bed en toebehoren,
- vuurgerei
- vier stoelen, een tafel,
- een gootbank en enige "aarde" schotels,



- een pot, pan en ketel.
- een spinnewiel,
- eenige vrouwenkleren t.b.v. de kinderen
R 116 fol. 272 15-01-1732
Pieter Hoogelinden, deurwaarder, neemt, namens Anna Margrita Hardi - weduwe de
La Calmette, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest:
- de goederen van Hendrik van de Meulendijck - nu Lambert Mateyssen - om daar-
  aan te verhalen - een rente van - ƒ 13-17-8/jr.
- Idem de goederen van de weduwe Jan Hendrik van Meulendijck - om daaraan te
  verhalen - een rente van - ƒ 8-5-0/jr.
- Idem de goederen van de kinderen Jan Hanssen van Oss, aant Laarbroeck - om
  daaraan te verhalen - een rente van - ƒ 4-16-4/jr.
Alles over de jaren 1728 en '29. 
R 116 fol. 273 10-02-1732
Jenneke - weduwe Jan Jansen Velders wil hertrouwen - t.b.v. haar minderj. kind
moet zij - een staat en inventaris leveren.
Zij verklaart dat zij van haar overleden man geen goederen heeft verkregen.
R 141 25-02-1732
Aart Berkers = Aart Block - wonende aan het Laarbroeck.
R 141 25-02-1732
Condities en voorwaarden waarop, de goederen in de Stegen, van het Groot 
Gasthuys, te 's Bosch - en in gebruik bij Jan Janse Walravens - worden ver-
kocht om daaraan te verhalen - ƒ 8-9-8 wegens achterstaande verponding.
Opmerking: Op 10-8-1742 copie gemaakt voor Otto Juyn, rentmeester van het
           Groot Gasthuys.  
R 93 fol. 185vo 20-03-1732

Huybert Abrahams is schuldig aan Jan Goort Loomans - ƒ 60,- α 4%.
Marge: 24-11-1732 - gelost.
R 142 24-03-1732
- Jacob Bosmans,
- Jan Bosmans,
- Catalijn Bosmans,
- Dries Kuypers - g.m. Peternel Bosmans,
- Gelis Hendrick van Helmont - als momboir van de onm. kn van Hendrick Janssen
  van Aanschot - g.g.m. Hendrien Bosmans - beiden overleden.
Allen kinderen van Jan Bosmans - en Elisabeth van Helmont, beiden overleden.
Zij verkopen  "de mobilaire goederen" als timmergereedschap en goederen tot 
een "teulinge" behorende - aan Voordeldonck - o.a.:
- zeven effers, aksen, schaafbank,
- zes schaven, zagen, hout en planken,
- boren, een os, drie koeien,
- hamers, beitels, vier schapen,

Opbrengst: ƒ 160,-.
Op 16-7-1732 verkopen zij "alle graen en graengewassen te velde, beembde off



weyde staende" - o.a. staande op:
- de Loverbos 1 l.
- Jan Woutersacker ╜ l.
- den Bogart ╜ 1.
- het Rinckvelt 1 l.
- de Langenacker 1╜ l.
- Jan Dirxacker 1 l.
- den Oudenhoff ╜ l.
- den Brandt 1╜ l.
- het Broeckvelt 1╜ l.

Opbrengst: ƒ 48,-/
R 162a 25-03-1732
Taxatie van de onroerende goederen van Goortien Teunis de Groot - overleden
6-2-1732.
Wouter Antonis legt de verklaring af omtrent de goederen.

Waarde
- huis, hof, schop en aangelag - te Heusden 4 l. ƒ 100,-

1. Dirck Driessen
2. Jelis van Helmont

 3-4. de straten
- land in de Heykampen 2╜ l. ƒ   3,-

1. Wouter Antonis
2. IJsbout Hendriks
3. de Heer van Asten

- land in de Heykampen 1 l. nihil
1. Marselis Dandels

 2-3. Jan Benders van Hooff
4. de hei

- land in de Heykampen 2 l. ƒ   2,05
1. Marselis Daniels
2. Wouter Antonis e.a. 
3. de hei
4. de Heer van Asten

- land de Weelige acker 1╜ l. ƒ   3,-
1. Willem van den Eynden

 2-3. Goort van Bussel
4. Marselis Daniels

- land/groes den Hoydries 5 cops. ƒ   5,-
1. erven Jan Peeter Slaets
2. kn Jenneke Willem Loomans
3. Marselis Daniels
4. Joost van Bussel e.a. 

- groes de Koy-veldekens 4 l. ƒ   2,-
1. Wouter Antonis
2. Francis Willem Loomans
3. Marselis Daniels
4. de Aa

- groes den aghtersten Brandt 4 l. ƒ   2,-
1. Jan Janssen
2. Antony Voermans

3. de Aa 4. de Loop
- groes den Baltus 3 l. nihil

1. Jan Janssen van Dijck 
2. weduwe Willem Goort Loomans
3. Philips [Franssen]



4. de Loop        
ƒ 117,-

R 107b fol. 124 29-03-1732
- Hendrick van Asten, te Gestel, bij Eyndhoven - en
- Francis van Asten, te Nederweert, hebben, voor schepenen van Deurne - d.d. 
  15-3-1732 - t.b.v. Jenneke - weduwe Francis van Asten verkocht:
De helft van:
- huis, hof, aangelag en land - te Deurne,
- land - te Helmont, Vlierden en Asten.

Koopsom: ƒ 100,-.
Waarvan - ƒ 50,- voor de goederen te Deurne en - ƒ 50 voo de overige percelen,
t.w.:
- de helft van de Gevertacker te Vlierden 1╜ l.
- hooiland te Vlierden
- hooiland te Asten
- hooiland Helmont.
Johan Francois Walraven, procureur, te Helmont, heeft een transportacte gemaakt
voor deze laatste vier percelen.
Schepenen Helmont.
R 107b fol. 123 31-03-1732
Johan van Glabbeck, te Eyndhoven - g.m. Catharina van der Meyden verkoopt aan
Mr. Willem Cornelis Ackerdijck, oud schepen en deken van Eyndhoven:
- een restobligatie van - ƒ 1530,- (ƒ 1700,- α 4% geweest) t.l.v. het Corpus
van Asten en t.b.v. Matteus van Hoorne, coopman, te Eyndhoven.
Het restant is ingeschreven onder - sub Asten nr. 36.
Verkoper is ze aangekomen bij deling, van zijn schoonouders, tegen zijn zwager,
Arnoldus van der Meyden - d.d. 16-2-1732 - notaris Willem de With, te Eyndho-
ven.
Schepenen Eyndhoven.
R 116 fol. 273vo 05-04-1732
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Jan Tijssen van Dijck
en Andries Verheyen, collecteurs der verponding, 1730, in arest:
- de vaste goederen van Frans Cornelis, in de Stegen, om daaraan te verhalen -
  ƒ 10-18-4/jr.
R 142 05-04-1732
Jan Peeter Smits verkoopt enige van zijn "gerede ofte mobilaire goederen" o.a.
- het merendeel is aangemerkt als "rommelderij".

Opbrengst: ƒ 54,-.
R 33 - 52 10-04-1732
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren:
 1 - Jan Janssen Aerts,
 2 - Jan Peter Smits, 
 3 - Delis Freynssen,
 4 - Jan Goort Lomans,
 5 - Antony Wilberts,
 6 - Jan Jansse van Dijck,
 7 - Mattijs Muyen,



 8 - Jenneke Dirx
 9 - Catalijn van Heugten,
10 - Mary van Heughten.
Of het niet waar is, dat Sr. Francis van de Cruys "R.C." pastoor, te Asten, op
maandag, 3-3-1732, openlijk in de "Roomse Kerckeschuer" onder de toehoorders
heeft gezegd:
"Dat degeene die de twee blancken aen hem, pastoir, niet betaelt hadde, in om-
gaen van voorleden-, als dit jaer, souden hebben te betaelen aen en ten huyse
van Jan van Hoeck, daer 't uyt gedaen soude worden".
"En die dat niet deede, dat hij pastoir aende denselve soude weygeren alle 
diensten. Soo binnen als buyten de kerck en noyt voor deselve soude bidden".
Ook zou hij de andere biechtvaders, zover dit in zijn macht zou liggen, belet-
ten. Met toevoeging van woorden:
"Ik ben souverain in mijn kerck".
1-2-4-5-7-8-9 - verklaren dat dit zo is geweest.
3 - is niet in de kerk geweest.
Of het niet waar is, dat Heer Francis van de Cruys, op zondag, 6-4-1732, nadat
de eerste dienst door de kapelaan gedaan was, op straat is gegaan en tegen alle
toehoorders heeft gezegd: 
"Dat niemant bij hem behoefde te comen, met de Paeschen, die hem niet voldaan 
hadden, de twee blancken" want dat hij ze niet zou absolveren en helpen.
1 - heeft het niet gehoord, was al uit de kerk.
    Hij heeft wel gehoord, dat Tony de Kuyper zei: "De pastoir heeft sijn 
    schaepkens op het droog".
2-3-7-10 - zijn niet daar geweest.
4-5-6-8  - zeggen dat het waar is.
Of pastoor van de Cruys, verleden jaar en dit jaar, geen collecte heeft ge-
maakt langs de huizen, samen met Jan van Hoeck.      
1 t/m 10 - verklaren dat dit zo is.
R 93 fol.186 10-04-1732
Goort Antonis van Bussel en Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729,
laten, bij executie, verkopen t.l.v. NN. aan Jan Goort Gerards en Jan Jans-
sen van Dijck:
- huis, schuur, schop en aangelag - in de Stegen 8 l.

1. de Loop
2. het weyvelt daaraan

- land 1 cops
1. de goederen van Frans Cornelis - in de Stegen
2. het voors. weyvelt

- land 2 l.
1. Jan Dirck Colen
2. goederen Frans Cornelis voors.

- land 3 l.
1. Jan Dirck Coolen
2. Francis Verrijt

- land 1 l.
1. Jan Paulus
2. Jan Peter Loomans

- groes het Weyvelt 6 l.



1. de voors. dries
2. weduwe Frans Luycas

- groes 3 l.
1. weduwe Frans Huybers
2. Jan van Hoof

Koopsom: ƒ 72,-.
Op 12-5-1732 verkopen Jan Janssen van Dijck en Jan Goort Gerardts deze goederen
aan Magriet Jan Walraven, geass. met haar broeder, Jan Walraven.

Koopsom: ƒ 60,- α 2% te betalen in zes jaar.  R 
R 14 fol. 307 21-04-1732
- Het Corpus, als curatoren van de boedel en nalatenschap van wijlen Ida - we-
  duwe Francis van de Loverbosch, die erfgename was van haar moeder, Elske van 
de Cruys - en laatst weduwe Hendrick Tho poel, die collecteur was van de ver-
  ponding, 1726, aanleggers - contra - de weduwe Frans van Bussel,

           - Peter Peter Slaats.
R 22 fol. 7 21-04-1732
- den drost, aanlegger - contra - Jan Dirckx van Heughten, gedaagde.
  Als gebruiker van de goederen van de weduwe Hendrick Verhaagen, is gedaagde
  nog schuldig - ƒ 12,- aan verponding, 1726.
- idem kn Marcelis Slaats   ƒ 11-00-00
- idem Peter Jan Roymans - namens Wilbert 

Verberne ƒ  9-00-12
- idem Frans Antonis ƒ  6-02-02.
R 33 - 52 21-04-1732
Pieter de Cort, drost, en Peter van de Vorst, schepen - als curatoren van de
nalatenschap van wijlen Ida - weduwe Francis van de Loverbosch, die erfgenaam 
was van haar moeder, Elske van de Cruys - laatst weduwe Hendrick Tho poel.
Welke Hendrick Tho poel in 1726 collecteur der verponding was, aanleggers.
- contra
Peter Peter Slaats, gedaagde.
o.a.:
1. Aanleggers hebben, in hun kwaliteit, gevonden -"een boeck in quarto" gehe-
   ten: "Collectelijst van de ordinare slantsverpondinge over Asten - ingegaan
   met den 1 january 1726".
4. Zij hebben daarin aangetroffen - dat veel ingezetenen en andere hun "ver-
   ponding" nog moesten voldoen.
   O.a. gedaagde in deze - ƒ 27-6-12 "Salvo justo - cortinge vant geen daerop
   betaelt is".
8. Na aanmaning, zijn "menigvuldige sitdagen" gehouden om deze som te ontvan-
   gen.
   Dit alles tevergeefs.
   Reden om hem te "dagen".

- ad idem - weduwe Frans van Bussel - ƒ 20-10-04 - als voor.
R 93 fol. 187vo 21-04-1732
- Jan Tielens, te Hees,
- Jan Jansen Walravens de jonge N.U. - mede voor haar moeder en Jan Walravens.
Zij verkopen aan Jan Goort Gerardts en Jan Jansen van Dijck:
- land den Loghtenacker 2╜ l.



 1-4. weduwe Frans Huyberts
2. weduwe Willem Hendrix
3. Joost Vrijnsen e.a.

Koopsom: ƒ 40,-.
R 116 fol. 273vo 22-04-1732
- Feycke en 
- Mary Driessen - alsmede
- Marten Driessen.
Allen kinderen van Marten Driessen - en Margriet Hendrick Jelis.
Zij doen afstand van de nagelaten goederen van wijlen hun ouders - dit t.b.v.
Heylke Marten Driessen - weduwe Marselis van Bussel.    
  
R 116 fol. 274vo 28-04-1732
F. P. von Cotzhausen, secretaris, vertoond ons, schepenen, een handschrift,
aan hem gegeven door Baron de Bertolff de Belven.
Hij verzocht ons "vermits het briefken door de langdurige tijt komt te verslij-
ten" dit ten protocolle in te schrijven.

Wij ondergeschreve bekenne ontfangen te hebben van mijnheer
de Cotshuysen, 500 patacons waarvoor contract sal worden 
ingeright bij mijnheer de Cort - aangaande de jaght, het
huys met de vischcoepe ende andere conditie.

Actum tot Ruyff - 4 jan. 1730.
w.g. Baron de Bertholff de Belven.

In dorso stond:
den inhoudt van dese 500 pattecons belove in toecomende
aprill 1732 te betaalen aan de Heer Cotshouse, secretaris
tot Asten oftewel sijne ordres deselvige valeur ontfan-
gen - actum tot Ruyff - 6 dec. 1731.

w.g. de Bertolff de Belven - 28 april 1732.
R 116 fol. 275 01-05-1732
Schepenen van Asten en Johannes Beringhs, chirurgijn, te Helmont, zijn ge-
weest t.h.v. Hendrick Hendrickx, aan den Dijck, om te visiteren het dode
lichaam van het zoontje van Hendrick Hendrix, oud vier jaar, dat gisteren 
verdronken is gevonden in een graaf.
Er zijn geen kwetsuren gevonden aan het lichaam - doch dit was opgezwollen
van het water - en constateren de dood door verdrinking.
R 116 fol. 275vo 05-05-1732
Joseph Vervordeldonck en Cornelis Lamberts, armmeesters van Asten, verklaren
ter instantie van de regenten van Asten - dat zij ter voldoening van een som
van - ƒ 50,- in hun rekening - d.d. 8-6-1729 - voor uitgaven hebben gebracht -
wegens de specificatie vn Hendrick Halversmit, chirurgijn, alhier, over leve-
rantie van medicijnen aan arme personen, in 1727, gedaan.
Er is een accoord gemaakt op de - ƒ 46,20 die tot nu toe betaald zijn.
Zij verklaren verder dat zij hebben gezien de specificatie van Halbersmit ter-
zake van salaris verdiend aan:
- Vester Michiels,
- Conrnelis Beckers,
- het kind van Jan Joosten,
- het zoontje van Jan Hoeffnagels.

ter somme van ƒ 45,50.



En dat de personen aan hem, Hendrick Halversmit, nooit geen opdracht hebben 
gegeven ter curering.
R 116 fol. 276 05-05-1732
Schepenen van Asten geven procuratie aan Peeter Hoyer, procureur, te 's Hage,
om namens hen, voor de Raad van Brabant, op te treden tegen Hendrik Halver-
smit terzake van een door hem ingediende specificatie.
R 14 fol. 309 12-05-1732
- Lowies Hoefnagels, kleermaker, winkelier en broodbakker, als gewezen man van
  Elisabeth van Coll, zijn eerste vrouw, aanlegger - contra - Martinus Janse
  Paulus, gedaagde.
  Gedaagde heeft geen schuld aan aanlegger en wil dit onder eede verklaren.
R 93 fol. 188 12-05-1732
Jan Jansen van Dijck en Jan Goort Gerards verkopen de goederen - fol. 186 -
d.d. 10-4-1732 aan Margriet Jan Walraven.

Koopsom: ƒ 60,- α 2% te betalen in zes jaar.
R 116 fol. 276vo 17-05-1732
Jan van Riet - en Catharina Massin, zijn vrouw, ontrent de Kerk, in het Dorp,
testeren.
Hij ziek, zij gezond.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beiden.
- Indien echter de langstlevende weer in een ander huwelijk zou treden dan 
  komt dit testament te vervallen - en zullen de goederen volgens "de reghten
  en costuymen locaal" geδrft worden.
R 93 fol. 190vo 20-05-1732
Jan Janse Vervordeldonck, oud borgemeester, te Vlierden, verkoopt aan Dielis 
Dielis Vreynsen:
- huis, schuur, schop en aangelag aan elkander met land en groes 15 l.
- land den Kievitshoff 4 l.

1. Marten Marcelis
2. Paulus Geven

- land de Beckers 8 l.
1. Hendrick Paulus
2. de gemeente

- land 1╜ l.
1. Mathijs van Heughten
2. de Keysersdijck
3. [Hanrix] Peters
4. erven Hendrik Canters

- groes-/hoy- en weiland 17 l.
1. Cornelis Manders
2. weduwe Claas Verhees e.a. 

- groes/heiveld 7 l.
1. Cornelis Manders
2. weduwe Claas Verhees   

- heiveld 2 l.
1. Teunis Peters



2. weduwe Jan Colen e.a. 
Belast met: 2 "Bosch" mud rogge/jr. aan Willem van Stralen.

- ƒ 2-07-0/jr. aan de fundatie van Berckels,
- ƒ 0-16-4/jr. aan de Kempenaar.
- ƒ 1-03-0/jr. aan het Huis van Asten. 

Koospom: ƒ 430,-
Lasten : ƒ 732,81╝

Dielis Vreynsen is schuldig aan Jan Janse Vervordeldonck - ƒ 430,-.
Te betalen voor a.s. oogst ƒ 100,-
over ΘΘn jaar ƒ 100,-
de rest ß 4% binnen twee jaar na d.d.
Marge: 3-05-1734 - Jan Vervordeldonck - en Willemyna vn Dorne, zijn vrouw,
                   zijn voldaan.
R 117 fol. 1 26-05-1732  
Wij, Peter van de Vorst, Willem Reynders en Michiel van de Cruys, schepenen,
zijn geweest t.h.v. Antoniske Martens - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch,
ziek, welke ons vertoonde, dit "met grauwe draat omregen en op vier plaatse
toegecachetteerde papier" zijnde haar testament.
Zij wilde dat dit "stiptelijck en onverbreckelijck sal worden achtervolgt".
Het was opgemaakt - 1-3-1732 - en te openen na haar overlijden.
Op 26-5-1732, zijn voor ons gecompareert:
- Martinus van de Loverbosch,
- Jan van de Loverbosch,
- Maria van de Loverbosch - geass. met haar man, Jan Goort Loomans,
welke ons verzochten om opening en publicatie van het testament. Wij hebben 
dit gedaan.
Enige punten hieruit:
- het testament - d.d. 14-3-1727 - vervalt.
- "nogh soodanigh testament als door mij daerop gevolglijck is gemaeckt -
  d.d. 13-10-1729 - voor sooveel het selve contrarie is aen de gereghtelijcke
  acte bij mij, testatrice, en mijne kinderen op 4-5-1730 gepasseert en verder
  niet".
  Deze verdeling blijft zijn geldigheid behouden.
Komende tot mijn verdere goederen.     
- Aan de kinderen van mijn overleden zoon, Francis van de Loverbosch - de legi-
  tieme portie - zijnde 1/12e deel.
- Aan mijn dochter, Maria van de Loverbosch en aan mijn zoon, Jan van de Lover-
  bosch - ieder hun legitieme portie.
- De meer-rest gaat naar mijn zoon, Martinus van de Loverbosch - waarvan hij 
  aan niemand rekenschap hoeft te doen. 

 1-3-1732 - w.g. weduwe Jan Fransen van de Loverbosch.
Ten protocolle ingeschreven - d.d. 9-6-1732.
R 162a 06-06-1732
Taxatie van de onroerende goederen van Marie Martens van Dijck - overleden
13-5-1732, te Ommel.
Marten Jansen is erfgenaam.

Waarde
- land/groes aen den Dijck 9 l. 1 cops. ƒ 110,-

1. Frans van Bussel
 2-4. Mattijs Martens e.a. 

3. Jan Smits
- land aen den Dijck 7 cops.     ƒ  20,-

 1-4. Jan Andriessen



2. Mattijs Muyen e.a. 
3. Andries Martens

- groes 2╜ l. ƒ  30,-
1. Symon IJsbouts
2. Jan Andriessen
3. Peter Meeis (of Melis)
4. de Aa        

ƒ 160,-
20e penning is ƒ 8-6-0.
R 117 fol. 4 09-06-1732
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Jan van Dijck en Andries
Jansen Verheyen, collecteurs der verponding, 1730, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Peter Smits - ter somme van ƒ  9-11-12

- nog ƒ  4-15-12
de goederen van Jan Joosten - ter somme van ƒ  6-15-02
                Francis Verrijt ƒ 11-04-03

      Jan Mattijs van de Leensel ƒ  7-03-12
      Dirck Joosten ƒ  4-07-10

R 117 fol. 277vo 14-06-1732
Peter Langendonck - en Peternel Loomans, zijn vrouw, testeren.
Hij gezond, zij ziek.
- alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 117 fol. 5 21-06-1732
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Mattijs Bollen en
Wilbert Alberts, borgemeesters, St. Jan 1729 - '30, in arrest:
- de vaste goederen van de weduwe Frans van Bussel - om
  daaraan te verhalen ƒ 29-05-08
- idem van - Antony Fransen ƒ 13-16-08
- idem van - Antony Slaats ƒ 16-11-08
- idem van - Francis Verrijt ƒ  6-04-12
- idem van - Andries Verrijt ƒ 13-01-00
- idem van - Goort Marten Doensen ƒ  6-12-02
R 93 fol. 191vo 23-06-1732
Jan Antonis Smits, armmeester, te Vlierden, geass. met Gevard van Dorne, presi-
dent, te Vlierden en Reynder van Heughten, schepenen, te Vlierden, verkopen,
namens den Armen van Vlierden, aan Leonard Peeters Haenegreef, te Lijssel:
- groes ontrent de Mastkoy 4 l.

1. de gemeente Asten
2. de Aa
3. weduwe van der Sande
4. Jan Heymans e.a. 

Het voors. stuk is, 4-12-1716, te beurde gebracht en heeft toen niet mogen gel-
den.

Koopsom: de lasten.
R 93 fol. 192 24-06-1732
Hendrik van Brey, te Deurne, verkoopt aan Hendrik Peter Dielis, te Deurne:     
- drie percelen groes - te Asten
Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders.

Koopsom: de lasten.
R 117 fol. 5vo 03-07-1732



Jan van Eyndhoven, vorster, ter Geldrop, verklaart, ter instantie van Jan van 
Gennip, te Geldrop, dat hij, comparant, op 31 juli 1731, in de raadkamer van
Geldrop was "ende dat doenmaals de banck gespannen sijnde, aldaar, Hendrick de
Laure, eysscher in conventie ende gereconveneerde qq. - contra - Jan van Gennip,
gedaagde, in conventie hadde geexhibeert ende ingedient een ampple ende groot 
verbaal,  waarinne onder  andere bij  provisie namtificatie  der achterstallige 
huurpenningen was versoght en tendieneynde gecontendeert etc. cum expensis,
sonder dat het selve op een segel was gescreven en sonder dat daar een segel
om was geslagen off bijgevoeght, dus sonder dat hetselve ample verbaal met een
slantssegel was gemunieert ende dat den voors. Hendrick de Lauree het voors.
onbesegelt verbaal geexhibeert hebbende en ter rolle overgegeven. Dierck van 
Dijck, cleerck, aldaar, de rolle waarnemende in absentie van de secretaris van
Geldrop, het voors. ample en groot ongesegelt verbaal naar stijle hadde op die
dingrolle gescreven ende geimrolleert ende dat hetselve gedaan sijnde den 
voors. Hendrick de Lauree het gemelde ample verbaal wederom naar sigh hadde ge-
nomen".
Comparant weet e.e.a. zo goed omdat hij aanwezig is geweest, hij heeft het ge-
observeert en heeft daar nog goede en verse memorie - mitsgaders "hetgeene
vermelt diversche malen discours gewijse zedert verhaelt ende gerepeteert te 
hebben en dat hij niet kost dencken oft geloven dat Hendrick de Lauree" e.e.a. 
zou durven ontkennen.  
R 93 fol. 192 04-07-1732 Ook: R 142 - 24-5-1732

     R 153 -  4-8-1735.
Jan Tijsse van Dijck en Andries Janse Verheyen, collecteurs van de verponding,
1730, laten, t.l.v. Frans Cornelis, bij executie verkopen aan Peter Frans Cor-
nelis:
- huis, schuur, schop en aangelag - in de Stegen 5 cops.

1. Hendrik van Ruth
2. de Koystraat

- land 5 l.
1. Willem Fransse
2. Jan Goorts

- land 1 l.
1. Willem Fransse
2. Hendrik van Ruth

- land in de Vlaes 1 l.
1. Willem Fransse e.a. 

- land 1 l.
1. Gerrit van Riet
2. Marcelis Lomans

- land aant Keske 2 l.
1. Jan Jansen Walraven
2. Dierck Philipsen

- land aant Laarbroeck 1 l.
1. Wilbert Peters e.a. 

- land 1╜ l.
1. Francis Verrijt e.a. 

- land 1╜ l.
1. Jan van Hoof



2. Jan Walravens
- groes het cleyn Eeusel 3 l.

1. Hendrik van Ruth
2. Jan Goorts

- groes het groot Eeusel 6 l.
1. Jan Dandel Colen e.a. 

- groes den Papendonck 5 l.
 1-2. Tony Willem Haasen

- groes den Bleeck
1. Bendert van Hooff e.a. 

- groes de Vlaas 1 l.
1. Marcelis Lomans e.a. 

Belast met: ƒ 0-10-6/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-18-6/jr. aan de Kempenaar in een meerdere rente van 

  ƒ 2-15-0/jr.
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Huis van Asten 
- ƒ 0-10-0/jr. aan de Kempenaar in een meerdere rente an

  ƒ 1-10-0/jr.
- ƒ 2-00-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 101,-
Lasten : ƒ 104,68.

R 93 fol. 193vo 05-07-1732

Peter Frans Cornelis is schuldig aan Michiel van de Cruys - ƒ 50,- α 4%.
Marge: 19-3-1732 - gelost.
R 117 fol. 6vo 07-07-1732
Johan van Broyen, rentmeester van de Grooten Bagijnhoff, te 's Bosch, heeft 
zich laten informeren aangaande:
- wie de erfgenamen, descedenten of tegenwoordige bezitters zijn van de goe-
  deren van Mattijs van Hove - nu Peter Goorts en de weduwe Willem Frans Wil-
  lems.
Wij verklaren - dat Mattijs van Hoof heeft nagelaten:
- een dochter - die g.g.m. Antony Canters, in leven president van Asten ge-
  weest.
- die twee dochters heeft gehad - waarvan er ΘΘn is g.g.m. Joris Allons - 
waarvan drie kinderen zijn nagelaten.
  "Naementlijck eenen soon genaemt Jan, sijnde soldaet en ΘΘn doghter met naeme
  Johanna ende ander doghter Elisabet.
  Ende ander doghter getrouwt is geweest met Goort Raymaekers waervan twee
  kinderen sijn naergelaeten, naementlijck Tony en Johanna".
Wij hebben echter niet kunnen achterhalen Peeter Goortsen Willems en de weduwe
Frans Willems - nog hun erfgenamen of goederen.
R 153 07-07-1732

Aan het College.
Anna van den Bomen - weduwe Dr. Kanters, te Helmont, welke te Asten een hoeve 
heeft, in bewoning en gebruik geweest bij, nu, wijlen Marcelis Janssen van de 
Voort.
Er is niemand gekomen om de nalatenschap te aanvaarden of zich te willem melden 
als erfgenaam.
Zij heeft echter wel ervaren dat Willem Roymans "de meubilen" heeft verkocht
zonder daartoe opdracht te hebben.
Hij heeft dan ook geen rekening gedaan.



Suppliante verzoekt nu, om "de granen te velde" te mogen verkopen om zo tot de 
achterstaande pachtgelden te kunnen geraken.
Marge: Zij wordt hiertoe gemachtigd, echter wel rekening hiervan te doen     
Verder o.a.:
Pretentie van Juffr. Kanters t.l.v. de boedel van Marcelis Janse van de Voort.
Op 28-6-1731 - afgerekend.
- nog schuldig gebleven ƒ 100,-
- aan rogge 450 vat
- aan boekweit 250 vat
enz. enz.
Einde overzicht:
- resteert nog ƒ 131,-
- aan rogge 473 vat
- aan boekweit 238 vat

De verkochte granen hebben opgebracht: ƒ 264,-
De kosten hiervan hebben bedragen ƒ    32,-     

t.b.v. de crediteuren blijft ƒ 232,-
enz. enz.
R 117 fol. 7 11-07-1732 
   
Floris Pieter von Cotzhuysen, secretaris, geeft procuratie aan Alexander van 
Kervel, procureur, om namens hem, voor de Raad van Brabant, voldoening te ver-
krijgen van - ƒ 1250,- van Baron Bertolff de Belven, Heer van Asten.
R 93 fol. 194 21-07-1732
Pieter  van  Hoogerlinden,  deurwaarder,  executeert,  in  opdracht  van  Mevr. 
Margrit-ta  Hardi  -  weduwe  J.L.  de  La  Calmette,  in  leven  rentmeester  der 
Geestelijke 
Goederen, de goederen van Jan Bruysten en daarvoor geweest van Bruysten Frans-
sen.
Hij verkoopt aan Dielis Vrijnsen:
- een kamer aan een huis met den halven hof - aan het Merckvelt ╜ l.

1. Joost van Werth
2. Dielis Vrinssen
3. de gemeente
4. Joost Kuypers

- land 1╜ l.
1. de gemeente
2. Cobus Sauve
3. Dielis Vrinssen

- land ╜ l.
1. Dielis Vrinssen
2. Dielis van den Berge

 3-4. de weg
- land ╜ l.

1. Jan Verrijt
2. Marten van Deursen
3. erven Willem Goort Loomans
4. de weg

- groes 3 cops.
1. Dielis Vrinssen
2. Peter Jan Hoefnagels
3. Jan Verrijt
4. de weg

Belast met: ƒ 4-17-0/jr aan Hendrik de Kempenaar.
Koopsom: ƒ  22,-
Lasten : ƒ 121,57╜

R 93 fol. 195vo 24-07-1732



Jan van Riet is schuldig aan Willem Jan Loomans - ƒ 250,- α 4%.
Marge: 27-1-1738 - gelost.
R 107b fol. 126vo 25-7-1732
Hendrick Draak, Heer van Rixtel, capiteyn der pontons, ingenieur van de vere-
nigde Nederlanden - last en procuratie hebbende van zijn broeder Johan Draak,
oud secretaris van Asten, heeft aan de Raad- en Leenhof van Brabant verzocht om
vernieuwing van een vonnis, terzake:
- Johan Christophorus Baron de Bertolff Belven, Heer van Ruyff, Belgeren, Asten
  etc. - ter eenre - en
- Hendrick Draak voornoemd - ter andere zijde.
Zij zijn op 9-3-1728 gecompareert geweest voor notaris Pieter de Cort, te Hel-
mont, en hebben een "minnelijk" accoord gemaakt over de "afstand" van de secre-
tarie te Asten.
1. De Heer van Asten heeft - ƒ 1000,- betaald aan de tweede comparant.
2. De Heer van Asten beloofd aan de tweede comparant - gedurende zijn leven 
   lang - ƒ 270,-/jr.
E.e.a. moet geregistreerd worden in het leenregister van dit hof.
Enz. enz.
R 93 fol. 196vo 26-07-1732
Hendrik van Brey, te Deurne, procuratie hebbende van de erven Petrus van Loon,
in leven pastoor, te Wansum, verkoopt aan Andries van de Sande, te Deurne:
- groes in de Bercke 1╜ l.

1. weduwe Jacob Dirks
2. Willem Jan Melis
3. de Aa
4. het Nieuwe velt

Koopsom: ƒ 25,-.
R 117 fol. 8 31-07-1732
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Gielis Vrinssen - dat zij bij
het passeren van "de vest" - d.d. 2-5-1732 - door Jan Janssen Vervoordeldonck
t.b.v. Gelis Vrijnssen - "dese oft diergelijcke woorden gehoort hadden" dat 
Gelis  Vrijnssen  zei  -  dat  aan  den  transportant  de  koopgelden  zodanig,  in 
termijnen, betaald zouden worden dat geen borgen gesteld hoefden te worden.    
 
R 117 fol. 8vo 04-08-1732
Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, uit kracht van een mandement van
arrest - d.d. 23-7-1732 - namens Floris Bernard Cotzhausen, secretaris, in ar-
rest:
- de goederen van Baron Bertolff de Belven - ter zake van 500 rijksdaalders α
  4%.



R 93 fol. 197 18-08-1732
Francis Loomans verkoopt aan Thijs Dircx:
- groes het aghterstevelt 4╜ l.

1. Antonis de [      ]
 2-3. Claes Philipse

4. de Aa
Hem aangekomen van zijn vader, Willem Goort Loomans.

Koopsom: ƒ 167,50.  
R 93 fol. 198 22-08-1732
- Johanna Boomen - weduwe Bartholomeus Verhoeven,
- Jacobus Boomen, voor zich en als momboir van:
- Maria Peter Wernarts,
- Willem Boomen,
- Balthus Carnoctus - g.m. Engel Boomen. 
Allen te Valkensweert. 
Zij verkopen aan Hendrik Verhaagen, valkenier, te Valkensweert, t.b.v. de drie
kinderen van wijlen Jan Verhaagen - g.g.m. Sara van Ham m.n. Elisabeth, Jan en
Ida, waarvan hij momboir is:
- het ╝e deel in een obligatie van - ƒ 3100,- als zij als mede-erfgenamen van 
  wijlen Peter Luycas Boomen zijn bezittende.
De obligatie is van - d.d. 2-3-1699, te Asten (nr. 57 's Bosch).  
R 93 fol. 199 21-03-1732
Extract uit het schepenprotocol, allerlei acten, van Waelre en Valkenswaard.
Betreffende voorgaande acte,
R 33 - 52 10-09-1732
Pieter de Cort, drost, laat weten dat Jan van Rijt en Wouter Antonis van Bus-
sel, borgemeesters, St. Jan 1731 - '32, in gebreke zijn gebleven, aan hem re-
monstrant, zijn tractement van - ƒ 250,- te betalen.
Zij worden verzocht binnen den tijd van twee weken te betalen.
R 93 fol. 201vo 18-09-1732
Gerit van Riet. vorster, verkoopt aan Willem Jan Loomans:
- een huisplaats met den hof 3 cops.

1. Aart Driessen
2. het schoolhuis
3. Andries van Reyt
4. de straat

Door verkoper uit de geδxecuteerde goederen van Vester Michiels gekocht.
Koopsom: ƒ 45,-.

R 117 fol. 9 18-09-1732
Mattijs Dircx - weduwnaar van Mary Adrians, te Lierop maakt t.b.v. zijn twee
minderjarige kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil in derde huwelijk treden met [      ] Antony Kleyn, laatst weduwe van 
Mattijs Coolen, te Deurne.

Onroerende goederen 
- huis, hof en aangelag - op Huysden 2 l.

1. Jan Aarts



 2-3. Tijs Reynders 
4. de gemeente

- land 7 cops.
1. Jan Aarts
2. Tijs Reynders
3. Marselis Peters
4. de straat

- land 2 l. 1 cops.
1. Jan Aarts
2. Tijs Reynders
3. Dielis van Helmont
4. de straat

- land 2 l. 3 cops.
1. Jan Aarts
2. Antonis Verhindert
3. Gerit Peters
4. Goort van Bussel

- land 5 cops.
1. Tijs Reynders
2. Jan Aarts
3. Jan Teunis
4. Mattijs Dircx

- groes 6 l.
1. Hendrik van Heughten
2. Jan Aarts
3. de Aa
4. Wilbert Huyberts

- groes 2╜ l.
1. Goort van Bussel
2. de gemeente
3. de Heer van Asten

- groes/hei 5╜ l.
1. Dirck van Heughten
2. Jan van Heughten
3. Jacob Linders
4. Goort van Bussel

- land 3 cops.
1. Jan Aarts
2. Tijs Reynders
3. de gemeente
4. Mattijs Dircx

- huis, hof en aangelag - in de Wolfsbergh ╜ l.
1. de straat

 2-3. Mattijs Dircx
- land 4╜ r.

1. Peeter Voermans
2. Jan Janssen van Dijck

- land 7 cops.
1. Jan van Helmont
2. Claas Philipsen
3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. kn Willem Loomans

- land 4╜ l.
1. weduwe Paulus Hoefnagels

 2-4. de straat
3. Jacob Linders

- land 1 l.
1. Tony Voermans
2. weduwe Jan Plenders
3. kn Jan Vrasdonck
4. de straat

- land 2 l.
1. Peeter Voermans 
2. Dries Peeters



3. Claas Philipsen
4. de straaat

- land 2╜ l.
 1-2. Jacob Linders

3. Jan van Helmont
4. de straat

- land 1 l.
1. Jacob Linders
2. het gemene land
3. Goort Jan Hoefnagels
4. de straat

- groes 2 l.
1. Francis Coolen

 2-4. de straat
3. Tony Voermans

- groes 4 l.
 1-3. Jacob Linders

2. Dries Peeters
4. kn Willem Loomans

- groes 7 cops.
1. Jacob Linders
2. Peeter Voermans
3. de Aa
4. Jan Doll

- groes 1╜ l.
 1-3. Jacob Linders

2. de Aa
4. Jan Jansen van Dijck

- groes 3╜ l.
1. weduwe Jan Plenders
2. kn Jan Vrasdonck e.a. 
3. de Aa
4. de mestweg

- groes 1 l.
1. Francis Coolen
2. Jacob Linders
3. Jan van Dijck  

 4. de Aa
- groes 1╜ l.

1. weduwe Tony Loomans
2. de straat
3. Jacob Linders
4. kn Thomas Hoefnagels

Roerende goederen o.a.:
- vier bedden "soo goet als quaat" en toebehoren, zes laken,
- twee eiken kasten, een "couche" en een "schaep", zes stoelen,
- diverse ketels, potten, pannen, emmers, tobben,
- vuurgerei,
- zes tinnen schotels en houten schotels,
- vijf biertonnen en twee bierkuipen,
- landbouwgereedschap, 
- een hoge en een lage kar,
- vrouwenkleren.
R 27 fol. 61 19-09-1732
Ingevolge het request van Pieter Loomans, waarbij deze verzocht om de momboiren 
Joost en Antony Loomans van de onm. kinderen Jan Loomans, zijn broer, te mach-
tigen om het aandeel van het afgebrande huis - aan de minderj. kinderen compe-
terende - te mogen transporteren aan hem, suppliant.
Naschrift: Wordt toegestaan, te betalen - ƒ 5,-.  
R 93 fol. 201 19-09-1732



Goort en Antony Loomans, momboiren van Jan, minderj. zoon van wijlen Willem 
Loomans - g.g.m. Helena Peters verkopen aan Pieter Loomans, meerderj. broer
van Jan:
- het aandeel van de afgebrande huisplaats - hem bij deling aangekomen.

1. Francis Loomans
            2-3-4. de onm. kinderen Willem Loomans

Koopsom: ƒ 5,-.
R 117 fol. 12 24-09-1732
Marten Marten Andriessen, oud collecteur de Gemene Middelen, verklaart ter in-
stantie van Jan van Hooff en Jan Verhoysen, Peter van de Vorst en Bendert Ver-
vordeldonck dat hij, deponent, door Francis van de Cruys, R.K. pastoor, te As-
ten, is aangesteld geweest tot kerkmeester en dat hij vijf of zes jaren de col-
lecte heeft helpen doen in het Rooms kerkhuis.
Hij is daarna door de pastoor afgezet, zonder dat hem ooit om een rekening is 
gevraagd. 
Veel minder heeft hij rekening gedaan - dit omdat hij nooit geld onder zich 
heeft gehad, doch dit meteen na de collecte afdroeg. Zonder ooit geweten te 
hebben "hoeveel off hoeweenich" dit jaarlijks beliep.    
R 27 fol. 62 30-09-1732
De minderjarige kinderen van Hendrik Hoefnagels zijn in het bezit van verschei-
denepercelen landerijen.
Hun voogd, Mattijs van de Cruys, is overleden. 
Tot nu toe zijn geen andere aangesteld.
Marselis Andriessen en Jan Goort Gerarts worden als nieuwe voogden aangesteld.
R 14 fol. 312 06-10-1732
- Jan Wilberts - g. m. Mary Janssen, dr wijlen Jan Franssen - en Elske Can-
  ters - mede namens:
- Frans Marten Doenssen - g.m. Prijn Canters, aanleggers.
  contra
- Elisabeth Canters - weduwe Willem Hendrickx,
- Jan Dircx - g.m. Elisabeth Canters,
- Peter Canters - en
- Francis van Rijt - g.m. Anna, dr. wijlen Mattijs Canters, gedaagden.
Aanleggers overleggen een transportacte: 
- van 1/6e deel in vier huizen en de gronden - met cessie van de resterende 
  pachtgelden - schepenen Eyndhoven - d.d. 15-9-1731.
R 33 - 52 06-10-1732 1/3
- Frans Marten Doenssen - g.m. Perijn Canters,
- Jan Wilberts - g.m. Mari, dr. Jan Franssen - en mede voor:
- Elsken Canters, aanleggers
contra
- Elisabeth Canters - weduwe Willem Hendrickx,
- Jan Dirckx - g.m. Elisabeth Canters,
- Peter Canters,
- Francis Verrijt (ook van Rijt) - g.m. Anna, dr. wijlen Mathijs Canters -
  en Francis, haar zoon,
- Jan en Mari Canters - meerderj. kinderen van wijlen Antoni Canters - g.g.m. 
  wijlen Lindertie.

24-11-1732 2/3
Aanleggers zeggen o.m.:
 2. Dat, na het overlijden van Jan Peters Verhindert - en Maria Jan Canters 
    "bedgenoten" zijnde de ouders van Jenneke Verhindert, wonende te Eyndho-
    ven, aan deze is toegevallen:
    - 1/6e deel in vier huizen, hoven en aangelagen - met de bijhorende lande-
      rijen, gelegen te Ommel en in de Steegen.



    Nu in bewoning en gebruik bij Joost Janssen Aerts, te Ommel.
    Terwijl de goederen in de Steegen in gebruik zijn bij: 
    - Elisabet Canters - weduwe Willem Hendrickx - en
    - Francis Verrijt - en 
    - Jan Dirckx, gedaagden.
11. Dit 1/6e deel van vier huizen is bij erfenis aangekomen aan Maria Jan Can-
    ters, gewezen moeder van Jenneke Verhindert - van Jan Canters, haar vader -
    resp. grootvader.
14. Sedert "veele jaeren herwaerts" is het 1/6e deel in die huizen enz. ver-
    pacht geweest voor - ƒ 16,-/jr. aan de voorn. Elisabeth Canters - weduwe 
    Willem Hendrickx, Jan Dirckx, Peter Canters en in zijn leven aan Matthijs 
    Canters, na zijn dood aan zijn representanten.
    Alsook aan Lindertie - gewezen weduwe Antoni Hendrick Canters - en aan haar 
    kinderen, na haar overlijden.  
23. Na 1720 is men echter opgehouden de pacht van - ƒ 16,-/jr. te betalen.
26. Op 5-9-1731 heeft Jenneke Verhindert, meerderj. dochter, voor schepenen 
    van Eyndhoven - verkocht aan: 
    - Frans Marten Doenssen - en Perijn, zijn vrouw,
    - Jan Wilborts - en Maria, zijn vrouw,
    haar "gerechte" 1/6e deel in de voors. goederen.
32. Tevens heeft zij aan de kopers permissie gegeven om achterstaande huur-
    pachten in te mogen vorderen.
36. Zie transportacte - 8-9-1731 - Asten.
40. Deze achterstand bedraagt nu, ondanks alle aangewende devoiren, - ƒ 192,-   
    zijnde twaalf jaar en voor ieder van de gedaagde 1/5e deel of ƒ 3,20/jr.
45. Aanleggers zijn nu genoodzaakt om de weg van "het recht" te gaan.  

10-03-1733 3/3
Wij, Jan Doense en Jan Wilbers, bekennen van het 1/6e deel van huis en erf te
Ommel en in bewoning en huur bij Joost Janse Aarts "niet te praetenderen en 
hebben en vervolgens daarvan voldaan sonder eenigh reght op praetensie daar op 
te houden ofte te connen praetenderen en sulkx geschiet door Jan Canters en 
Jan Hendrix Verhaaghen, tot Heese, als mede-momboiren van de onmondige kinderen
van Mattijs Canters, overleden tot Heese en Maria Canters - getrouwt met Marse-



lis Verbeeck, ook wonende tot Heese.
Jan Wilbers Jan Doense.

R 14 fol. 311 06-10-1732
- Hendrick, zn. wijlen Jan Ariens Happen, te Heughten, aanlegger - contra - 
  Antonetta - weduwe en "mobiliaire" erfgename Peeter Roefs, te Ommel, gedaag-
  de.
  Betaling van een manuale obligatie - d.d. 16-8-1700 - t.l.v. Peeter Joost 
  Roefs en Joost Roefs.
R 33 - 52 16-08-1700 1/2

Copie.
Peter Roefs is schuldig aan Jan Ariens, te Heughten - ƒ 150,-. 
Gekomen zijnde uit - den grooten acker van Heronimus.
Intrest - ƒ 6,-/jr.

Asten - Peeter Joost Roefs
 Joost Roefs - borg.

06-10-1732 2/2
Hendrik, soone wijlen Jan Ariens Happen, te Huchten (Maarheese).
- contra 
Anthonetta - weduwe Peter Roefs, te Ommel.
o.a.:
 6. Wijlen Peter Roefs was, sinds 16-8-1700, schuldig aan Jan Ariens, vader van 
aanlegger - ƒ 150,- α 4%.
    Deze - ƒ 150,- waren afkomstig uit: 
    - de grooten acker van Hieronimus.
14. Op 28-2-1728 heeft Willem Roefs -  ƒ 16,20 van de achterstaande intrest 
betaald - daarmee tot en met 1722 voldaan.
16. De achterstand is nu nog tien jaar, zijnde - ƒ 60,-.
18. Gedaagde is via, wijlen haar man, Peter Joost Roefs, wettige houdster van 
voornoemde obligatie.
19. In de "minne" is telkens, vruchteloos, aangedrongen op betaling.
20. Reden waarom de aanlegger "genootdrongen" is de weg van het "reght" in te
    gaan.
R 117 fol. 12vo 08-10-1732
Francis Reynders - en Ida Jansen van Dijck, zijn vrouw, te Ommel, testeren.
Hij ziek, zij gezond.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 117 fol. 13vo 13-10-1732
Narten Kuesters - g.m. Mary Peter Smets, te Lierop, doet, namens zijn vrouw, 
afstand van de gehele nalatenschap van wijlen Peter Jan Smets - en Mary Jan 
Hendricx, hun ouders. 
Zij laten deze over aan Jan Peter Smets, hun broeder en zwager.
R 117 fol. 14 15-10-1732
Catharina Massin - weduwe Jan van Riet geeft in huur aan Pieter van Riet,
haar zoon:
- huis, schuur en hof, land en groes - waar zij nu woont - ontrent de grote 
  Kerck.



Huurtermijn: 12 jaar.
Huursom: ƒ 35,-/jr.
       - twee vim dakstro/jr - en alle lasten voor de huurder.
R 94 fol. 1 22-10-1732
Albert Antony van Pallandt, Heere tot Zutheim, ontvanger van de 20e en 40e 
penning over de Stad en Meyerije van 's Bosch - geeft procuratie aan F.P. von
Cotzhausen, secretaris, te Asten, om bij het passeren der opdrachten en hypo-
theken deze penningen te ontvangen en aan mij af te dragen.
Bij in gebreke blijven volgt executie.
E.e.a. bij ordonnantie - d.d. 24-12-1695. 
R 117 fol. 15 22-10-1732
Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, namens Hendrik de Kempenaar,
rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest:
- de onroerende goederen van wijlen Jan Hoefnagels 
Om daaraan te verhalen - een rente van 22 kannen rogge/jr. uit een meerdere 
rente van 11 vat rogge/jr.
R 27 fol. 64 29-10-1732
Gezien het request van Marselis Driessen en Jan Goort Gerarts - momboiren van
de drie onmondige kinderen van Hendrik Hoefnaegels - en Hendrina Willem Aerts -
waarbij de momboiren aantoonden dat Hendrik - en zijn vrouw, ter opvoeding van
deze kinderen hadden "geprofiteert" de geringe inkomsten van de goederen de 
voorn. kinderen competerende.
Nu is het zo - dat Hendrik Hoefnaegels, hun vader, "niet alleen tot decadentie
is geraekt, maer ook voor desen jaare is afgebrant en alsoo buyten staet om 
haer kinderen de incomsten te laten profiteren."
Antony Voermans heeft de kinderen opgenomen en de supplianten, t.b.v. de kin-
deren, aangeboden:
- huis en landerijen, te Ommel
en door hem, t.b.v. zijn zoon, Antony, gekocht.
En dat zij supplianten bij erfmangeling overgeven:
- land de Hofstad - int Dorp 1 l.
- land op de Loght 1╜ l.
- groes in de Voorste velden   5 cops.
Zie: R 93 - fol. 204vo - 11-11-1732 delen 1 en 2.
            fol. 209vo - 13-12-1732
            fol. 210vo - 15-12-1732.
en daarenboven te moeten geven, ter zake van beterschap der goederen van de
kinderen Hendrik Hoefnaegels - ƒ 400,- α 4% - in 12 jaar te betalen.
Naschrift: E.e.a. wordt door het Corpus toegestaan. 
     
R 142 29-10-1732
Catharina Massin - weduwe Jan van Riet verkoopt enige "gereede ofte mobiliaire 
goederen".
o.a.:
- schoteltjes, vlootjes, boterpotten, kannetjes, schaaltjes, een partij oude
  stoelen, een comptoirtafel, een metalen pot, enige bedden (ƒ 6,-/st.),
  een grote koperen ketel (ƒ 10,50)  

Opbrengst: ƒ 150,-.



R 27 fol. 67 30-10-1732
Gezien het request van Louis Hoefnaegels waarbij hij aantoonde dat zijn 
laatste vrouw, Magdalena Jaspers, zonder wettige kinderen - ab intestato -
is overleden.
Zij was v≤≤r hun huwelijk met vele schulden belast waarvan er nog veel resten.
Hij verzoekt de goederen te mogen verkopen om daarmee de schulden af te lossen.
Naschrift: Wordt toegestaan, mits goede aantekening.
R 93 fol. 203 03-11-1732
Gielis Vrinssen verkoopt aan Jan Janssen van Dijck:
- groes in de Pas 1╜ l.

1. Peter Jan Hoefnaegels
2. Jan Jan Paulus
3. Jan Verrijt
4. de weg

- land op de Loght
1. Jan Verriet
2. Marten van Deursen
3. de weg
4. kn Willem Loomans

Koopsom: ƒ 40,-.
R 93 fol. 203vo 03-11-1732
Jan Janssen van Dijck verkoopt aan Dielis Vrijnssen:
- groes te Ostaden

1. Peeter Jan Hoefnaegels  
2. Marten Jan Paulus
3. Joost Verberne
4. het onm. kind van Aart Willem de Smit

Koopsom: ƒ 25,-.
R 162a 04-11-1732
Taxatie van de onroerende goederen van Thomas Huyberts Tielen - overleden
6-10-1732.
Jan van Hooff is erfgenaam.

Waarde:
- land de Pas 2 l. 38 r. ƒ 35,-

            1-2-3. weduwe Frans Huybers
4. de pad

-land de Karisacker 2 l. 5 r. ƒ 18,-
1. erven Teys Canters
2. weduwe Jan Hendricx
3. Jan Goort Gerarts e.a. 
4. Antony Voermans

- land het Eyndtje 1╜ l. ƒ 12,-
1. weduwe Willem Hendricx 

            2-3-4. kn Thomas Jacobs
- groes Bijstevelt 4 l. ƒ 30,- 

1. kn Jan Philips van Heughten
2. Jan van [Hoff] e.a. 

3. de weg     4. de Loop        
ƒ 95,-

20e penning is ƒ 4-15-0



R 117 fol. 15vo 06-11-1732
Dionisius Rijckers, coopman, te Velthoven - g.. Helena, dr. Dierck Schippers -
die samen met de verdere kinderen van Dirck Schippers bezit - ƒ 500,- zijnde
een restant van - ƒ 1000,- t.l.v. de gemeente Asten.
V≤≤rheen competeerde dit aan Willem Jan Zanders.
De brief is door brand en oorlog vermist, doch er is altijd intrest van betaald.
en de obligatie is geboekt op het comptoir de Beden, te 's Bosch.
In 1690 - '91 is betaald - ƒ 40,- aan Willem Jan Zanders.
enz. enz. tot 1724.
Het Corpus erkent deze rente.
R 27 fol. 68 10-11-1732
- Pieter de Cort, drost, aanlegger - contra -  Jan Verrijt en Wouter Antonis,
  borgemeesters, 1731 - '32, gedaagden.
  Zij zijn nalatig gebleven aan aanlegger - zijn hem toekomende salaris van 
  ƒ 250,- te betalen.
R 117 fol. 16vo 10-11-1732 
- Jacob Janssen Bosmans,
- Catharina Janssen Bosmans,
- Andries Kuypers - g.m. Peternel Bosmans,
- Dielis van Helmont - beδdigd momboir van de onm. kinderen van Hendrik Joost,
  tot Geldrop - en Hendrina Bosmans.
Zij delen de nagelaten goederen van Jan Bosmans - en Leisbet Jansen van Hel-
mont, wijlen hun ouders - gelegen op Voordeldonck.
1e (blinde) lot: Jacob Bosmans
- het huis en aangelag - op Voordeldonck 1 cops.

 1-3. Bendert van Hooff
2. Antony Willem Haase
4. de straat

Belast met: 15 stuiver/jr. aan de Kerk van Asten.
- 10 stuiver/jr. aan de H. Geest van Asten.
- 1 vat min 1 maatje rogge/jr. aan Juffr. Schenaerts, te Eyndhoven.

            uit een meerdere rente van 24 vat rogge/jr.
- groes/land den Waterdeel

Langackertje - en
het ackertje bij Wilberts 5 l. 1 cops.

1. Wilbert Alberts
2. de delers
3. Jacob Martens e.a. 
4. de straat

2e (blinde) lot: de onm. kn van Hendrik Joosten van Geldorp
  de schuur en het aangelag 3 cops.

1. Aleke Vervoorsdeldonck
2. Jan Peeters
3. de eigenaar
4. de straat

- land den Oudenhoff 1 l.
1. Vrins Antonis
2. Jacob Bosmans
3. de eigenaar
4. de straat



- land/groes Mery Dircxacker 1 l. 13 r.
1. Vrins Antonis 

 2-4. de eigenaar
3. Jacob Martens

- land het half Loopensaad ╜ l.
 1-3. Wilbert Alberts

2. Jacob Bosmans
4. Schepper Joost

- land het Binneveltje   2 l.
1. Aleke Vervoordeldonck
2. Bendert van Hooff

Belast met: ƒ 1-12-4/jr. aan den Armen van Asten.
- de cijns aan het Huis van Asten.

3e (blinde) lot: Catharina Bosmans
- land aent Clostereynde 1 l. 42 r.

1. Jan Peeters
 2-4. schepper Joost

3. Jacob Martens
- land 8 r.

1. Jan Peeters
2. Francis van Heughten
3. Jacob Martens
4. schepper Joost e.a.  

- groes den Brandt - aen den Brandt 3 l.
1. Aleke Vervoordeldonck
2. Jan Peeters
3. Bendert van Hooff
4. den Armen van Asten

4e (blinde) lot: Andries Kuypers
- land in de Looverbosch 1 l.

1. Bendert van Hooff
2. Hendrik Vervoordeldonck
3. de straat
4. Jan Peter Smits e.a. 

- land het Rinckvelt 1 l.
1. Jacob Martens

 2-4. Joost Philipsen
3. IJsbout Martens

- groes den Dries 1 l.
1. Tony Willem Haasen

            2-3-4. Bendert van Hooff  
- groes het Broeckvelt 2 l.

1. de gemeente
 2-3. Bendert van Hooff

4. Jan Peters
R 22 fol. 8ev. 11-11-1732
- Dirck Peeter Meuwis, te Soemeren, aanlegger - contra - IJsbout Hendricx, ged.
  Betaling van - ƒ 8,- (rente ?).
- Louis Hoefnagels, aanlegger - contra - Mary Huyberts, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 3,70 wegens gehaalde winkelwaren.
  Gedaagde zegt - aan de vrouw van gedaagde (sic !!) voor kermis betaald te 
  hebben met - 11 pampier schillingen 1 st. en 2 duiten.
R 22 fol. 10 11-11-1732
- Peeter Dandels, te Lijssel en Jan Jan Sleeger, alhier, als momboiren van de 
onm. kinderen Lindert Janssen, aanleggers - contra - Jan Peeter Polders, ged.
  Betaling van -  ƒ 9,- wegens loon [  pe  ] Joosten, gewezen huisvrouw van 
Lindert Janssen, voor werk verricht bij gedaagde.



R 93 fol. 204vo 11-11-1732
- Antony Voermans voor zichzelf en mede voor zijn zoon, Antony - en
- Marcelis Andriessen en Jan Goort Geradts, als momboiren van de onm. kinderen 
  van Hendrik Hoefnagels - en Hendrien Aarts Willem Smits, laten taxeren
  4/5e deel in:           Deel 1.

taxatie
- huis, hof en aangelag - te Ommel geheel 1 l. ƒ  60,-

1. Willem van Werth
 2-4. de aangelegen dries

                          3. de straat   
- dries gelegen aan het aangelag 4 l. ƒ  70,-

1. Willem van Werth
2. Jan Goort Loomans
3. de straat
4. den Dijck  

- land 4 l. ƒ  25,-
1. kn Peter Reynders
2. Jan Frans Keysers

- land 7 l. ƒ 100,-
1. Goort Canters
2. weduwe Wilbert Peeters

- land 1╜ l. ƒ  14,-
1. het gewezen Convent
2. Joost Jansen

- land 5 cops. ƒ   4,-
 1. het gewezen Convent

2. Joost Jansen
- land 3 l. ƒ  30,-

1. Jan Peters van Rest
2. Jan van de Cruys

- land den Bergh 1 l. 10 r. ƒ  10,-
1. Peter Dirx
2. weduwe Peter Roefs

- groes 6 l. ƒ  75,-
1. weduwe Jan Peter Canters
2. erven Jan van de Loverbosch

- groes aan den Ommelschen Bosch 2 l. ƒ   8,-
1. weduwe Jan van den Broeck
2. de nagelaten goederen Hendr. Thopoel

- groes de Eeuwsel 10 l. ƒ 100,-
1. weduwe Jacob van de Cruys e.a. 
2. den Dijck  

Belast met: 4/5e deel van ƒ 0-15-0/jr. aan de Heren van Asten.
- 4/5e deel van ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2 blanck/jr. aan de Heer van Helmont.

Deze goederen zijn hen aangekomen - d.d. 1-10-1731 - bij executieverkoop
van Frans Hoefnagels.

Deel 2.
- land de Hooftstadt - in 't Dorp 1 l. ƒ  40,-

1. Willem van Werth
2. Tony Fransen

- land op de Logt 2╜ l. ƒ  20,-
1. Hendrik Hoefnagels
2. Francis Verrijt N.U

- groes in de Vorste velder 5 cops. ƒ  30,-
1. weduwe Paulus Hoefnagels 
2. Peter Jan Aerts        

ƒ 586,-
Aan de voors. onm. kinderen aangekomen bij versterf van hun 
halve broeder, Michiel Jan Coolen.



R 93 fol. 206vo 21-11-1732
Mary - weduwe Hendrik Timmermans, te Oirschot, verkoopt aan Jan Peter Claus:
- 1/3e deel in huis en hof - in het Dorp. 13 r.

1. de straat
2. Jan Peter Smits 
3. weduwe Tonis Colen
4. Willem Jan Loomans e.a.

Koopsom: ƒ 8,-.
R 27 fol. 63 21-11-1732
Gezien het request van Eymert Jan Goossens, te Leyssel en Peter Voermans, al-
hier, waaruit blijkt dat Eymert "aengeboren" momboir was van de onm. kinderen 
van Peternella Eymers - weduwe Hendrik Hoefnagels en Peter eveneens als "aen-
geboren" momboir van de kinderen van Harris Joosten van Heughten - weduwe Pau-
lus Hoefnagels.
En alzo Thomas Hoefnagels - en Anneke Verschuyren, echtelieden, zijn overleden
en kinderen en kleinkinderen nagelaten hebben.
Er zijn ook goederen te scheiden en te delen.
Hetgeen niet "validelijk" kan gebeuren indien niet de goede momboiren zijn aan-
gesteld.
Naschrift: Eymert Jan Goossens en Peter Voermans worden als voogden aangesteld.
 
R 93 fol. 207 21-11-1732
Jan Peter Claus, te Heeze, verkoopt aan Jan Peter Claus, zijn broer, te Asten:
- 1/3e deel in huis en hof - in het Dorp.

Koopsom: ƒ 8,-
1. de straat
2. Jan Peter Smits
3. weduwe Tonis Colen
4. Willem Jan Loomans  

R 22 fol. 10 24-11-1732
- Mattijs Bollen, aanlegger - contra - Jan Jan Slegers, gedaagde.
  Aanlegger zegt - dat gedaagde het geld ontvangen heeft in aanwezigheid van 
  Jan Peters en Mary Verrijdt en dat hij daarmee tevreden was.
  Ook met hetgeen resteerde was hij tevreden.
  Gedaagde zegt - dat hij zich wil houden aan de uitspraak van d.d. 10-11-1732 
-  t.l.v. Jan Peter Polders.



R 33 - 52 24-11-1732
Louis Hoeffnagels - g.g.m. Elisabeth van Col, zijn eerste vrouw, cleermaker,
winkelier en broodbakker, aanlegger.
- contra 
Martinus Janssen Paulus, gedaagde.
o.a.:
 2. Aanlegger heeft in 1727, ter goeder trouw, aan gedaagde uitgeleend: 
    - ƒ 103,- 
 3. Op 12-6-1727 is een afrekening gedaan en gedaagde is schuldig gebleven:
    - ƒ 37,- ƒ 37-00-00
 6. Gedaagde heeft ook nog enige beesten gekocht van aan-
    leggers eerste vrouw - d.d. 15-5-1729 - waarvan nog 
    staat ƒ 10-00-00
10. Aanlegger heeft nog geleverd - 4 el stof α 0-16-8/el ƒ  3-06-00
11. Alnog geleverd "lyne laecken, kemelshaar, garen, sey,
    ╝e deel barbijnen" ƒ  1-00-00
22. Aan bruin brood geleverd α 7 en 7╜/stuiver/stuk voor ƒ 13-00-00
36. Blijkens het "schultboeck" mankeert nog een betaling
    van ƒ 76-15-14.
Gedaagde is tot nu toe van die betaling "in mora en gebreken"
gebleven.
Reden om de "wegh van reghten" te baat te nemen.

 
R 22 fol. 11 08-12-1732
- Francis Loomans, aanlegger - contra - Jan Dirck Coolen N.U., weduwe Leiske
  Willem Hendricx en Francis Verreyt N.U., gedaagden.
  Aanlegger heeft nog - ƒ 4,- te ontvangen uit een kapitaal van - ƒ 300,- dat
  hem als erfgenaam van Willem Goort Loomans, zijn vader, toekomt.
R 93 fol. 207vo 13-12-1732
Antony Voermans, mede voor Antony, zijn zoon, verkoopt, bij erfmangeling, aan
Marcelis Driessen en Jan Goort Gerards - als momboiren van de drie onm. kinde-
ren van Hendrik Hoefnagels - g.g.m. Hendrina Willem Aarts. het 4/5e deel in:

Het betreft dus deel 1 van R 93 - fol. 204vo - 11-11-1732.
- huis, hof en aangelag - te Ommel geheel 1 l.

1. Willem van Werth
 2-4. de aangelegen dries

3. de straat
- dries gelegen aan het aangelag 4 l.

1. Willem van Werth
2. Jan Goort Loomans
3. de straat
4. den Dijck

- land 4 l.
1. kn Peter Reynders
2. Jan Frans Keysers

- land 7 l.
1. Goort Canters  
2. weduwe Wilbert Peeters

- land 1╜ l.
1. het gewezen Convent
2. Joost Janse

- land 5 cops.
1. het gewezen Convent
2. Joost Janse

- land 3 l.
1. Jan Peters van Rest
2. Jan van de Cruys

- land den Bergh 1 l. 10 r.
1. Peter Dirx



2. weduwe Peter Roefs
- groes 6 l.

1. weduwe Peter Jan Canters
2. erven Jan van de Loverbosch

- groes aan den Ommelschen Bosch 2 l.
1. weduwe Jan van den Broeck
2. de nagelaten goederen van Hend. Thopoel

- groes de Eeuwsel 10 l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. den Dijck

Belast met: 4/5e deel van ƒ 0-15-0/jr. aan de Heer van Asten.
- 4/5e deel van ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2 blanck aan de Heer van Helmont.

Koopsom: ƒ 400,- α 4%.
Marge: 2-1-1749 - gelost.
R 93 fol. 209vo 13-12-1732
Marcelis Driessen en Jan Goort Gerards, momboiren van de drie onm. kinderen
van Hendrik Hoefnagels - en Hendrina Willem Arts verkopen bij erfmangeling aan 
Antony Voermans 4/5e deel in:

Het betreft dus deel 2 van R 93 - fol. 204vo - 11-11-1732.
- land de Hooftstadt - in het Dorp 1 l.

1. Willem van Werth
2. Tony Fransen

- land op de Logt 2╜ l.
1. Hendrik Hoefnagels
2. Francis Verrijt N.U.

- groes in de Vorste velder 5 cops.
1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. Peter Jan Aerts

R 93 fol. 210vo 15-12-1732
Marcelis Driessen en Jan Goort Gerards momboiren van de drie onm. kinderen
van Hendrik Hoefnagels - en Hendrien Willem Aarts verkopen, vanwege de kosten 
der erfmangeling, aan Jan Janse van Dijck:
- land op de Loghte 1╜ l.

1. Jan Janse van Dijck
 2-3. Willem Aart Smits

4. Joost Joosten
Koopsom: ƒ 30,-.

R 117 fol. 19vo 16-12-1732
Pieter de Cort, drost en Michiel van de Cruys, president, stellen zich borg 
voor Floris Pieter van Cotzhausen, secretaris, voor de verantwoording van 
de 40e en 80e penning, die de secretaris ontvangt namens [Boerck] van Lalant, 
ontvanger van de 40e en 80e penning. 



R 117 fol. 20vo 17-12-1732
- Cornelis Janssen, predicant,
- Pieter van Riet, kerkmeester,
- Jan Aart Smits, oud borgemeester - en
- Peeter Janssen Verberne.
Zij verklaren ter instantie van:
- Andries Verriet, 
- Jan Goort Gerardts, als momboir over de onm. kinderen van Hendrik Hoefnaegels,
- Jan Goort Loomans,
- Francis Willem Loomans - en
- Peeter Willem Loomans,
dat zij op 13-9-1732, 's nachts, rond twaalf uur, hebben gezien dat de navol-
gende huizen, schuren, stallen en schoppen tot op de grond toe zijn afgebrand.
Alsmede zijn alle "mobilen en perdt" verbrand.
- Andries Verriet - zijn schuur met omtrent 50 vijmen granen, hooi en 

  boekweit.
- de onm. kn Hendrik - huis en schuur met omtrent 20 vijmen granen, hooi en
  Hoefnagels   boekweit.

  Stallen en schop met de turf.
- Jan Goort Loomans - huis, schuur, stal en schop met omtrent 80 vijmen 

  granen, hooi en boekweit - alsmede de turf.
- Francis Loomans - het huis. 
- Peeter Willem Loo- - huis, schuur en schop met omtrent 80 vijmen graan, 
  mans   hooi en boekweit - alsmede nog 40 of 50 vijmen tien-

  den.
De brand is "vehement" geweest en binnen de tijd van enige minuten was alles
in brand.
Zij hebben alleen de vrouwen en kinderen "en eenige, dogh wenige mobilien con-
nen salveren".
De schade bedraagt huns inziens wel 6 α 7000 gulden.
In de registers van de verponding en beden staan deze goederen geboekt voor:
- Andries Verriet - verponding ƒ 16-07-06

- bede ƒ    5-03-08  
ƒ 21-10-14

- de onm kn Hend. - verponding ƒ 15-02-08
  Hoefnaegels - bede ƒ    4-04-02  
   ƒ 19-06-10
- Jan Goort Loomans - verponding ƒ 16-18-02

- bede ƒ    3-19-04  
ƒ 20-17-06

- Francis Loomans - verponding ƒ  5-06-00
- bede ƒ    1-02-08  

ƒ  6-08-08
- Pieter W. Loomans - verponding ƒ 15-09--8

- bede ƒ    4-05-02     
ƒ   19-14-10  

 Somma totalis ƒ 87-18-00
Francis en Peeter Willem Loomans betalen 
betalen daarenboven nog ten comptoire
der Geestelijke Goederen ƒ 16-03-06
uit een meerdere rente van ƒ 24-15-00           

Jaars wordt dus betaald  ƒ  104-01-06
Marge: Op 23-11-1743 en 19-5-1744 zijn copiδn t.b.v. Jan Goort Loomans 
       en Pieter Loomans.   



R 117 fol. 23 19-12-1732
Cornelis Manders, molenaar - weduwnaar Catharina Koninghx - weduwe Goort Jan
Hoefnaegels - en dienvolgens als erfgenaam van wijlen zijn vader Jan Hoefnae-
gels - verklaart ter instantie van Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Gees-
telijke Goederen - en nu "aangemaant" zijnde door deurwaarder Pieter van Hoo-
ghelinden - dat hij, als erfgenaam van Jan Hoefnaegels: 
- zijn 1/3e deel in een rente van 22 kannen rogge/jr. uit een meerdere rente
  van 11 vat rogge/jr. zal betalen.
R 93 fol. 211 24-12-1732
Gabriel Swanenbergh, koster - schoolmeester, verkoopt aan Joost Jan Hoefnagels:
- huis, hof en aangelag 1╜ l.

1. Peter Biemans 
2. 
3. Jan Arts
4. de straat

- de helft van een groesveld - in de Root geheel 6 l.
1. Jan Loomans
2. Marten Marcelis

  Zijnde deze helft naast de zijde van Marten Marcelis - recht op te delen
  van de Aa tot op de erven van Jan Loomans.
- de helft in een groesveld - in de Haseldonck geheel 4 l.

   1. Willem Loomans
   2. Peter Hoefnagels

  recht op te delen van de erven van Peter Hoefnagels tot op de erve van 
  Willem Loomans.
  Deze helft naast Willem van Weert.
- de helft in een groesveld - aan Cruyskenswegh geheel 3 l.

1. Peter Jan Aarts
2. Paulus Hoefnagels 

  recht op te delen van de erve Peter Jan Arts tot op de erve van  Paulus 
  Hoefnagels.
  Zijnde deze helft naast de zijde van Peter Jan Smits.
- de helft in een groesveld - te Ostaden geheel 2 l.

1. Frans Doensen
2. kn Eerken Nelis

  Deze helft naast de Loop.
- de helft in een groesveld - int Linder geheel 3 l.

1. erven Philips Timmermans
2. Joost Joosten

  Deze helft naast de Loop.
- de heldt van een akker - op de Loghte geheel 5 l.

1. Lijsbet Tielens
2. Mattijs Canters

  Dit deel naast de zijde van Lijsbet Tielens.
- de helft in een akker - aan de Molen geheel 3╜ l.

1. Marten Andriessen
2. Cornelis Manders 

  Dit deel naast Cornelis Manders.
- de helft in een akker - te Ostaden geheel 4 l.

1. Art Smolders
2. Aart Tielen

  Dit deel naast Aart Tielen.
- de helft van een akker - aan de Wegen

1. kn antony Verrijt



2. Joost Timmermans
  Dit deel naast de kn Antony Verrijt.
- de helft in een akker - int Berghslant geheel 1 l.

1. Jan Joost Verberne
2. Peter Verbeek

- land aan de Cruyskenswegh 1╜ l.
1. Jan van Riet
2. kn Joost de Kuyper

Verkoper is het aangekomen bij deling - d.d. 29-10-1726.
Belast met: de helft van 2/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan de Kempenaar.

- de helft van ƒ 1-7-8/jr. aan de Heren van Asten.
Joost Jan Hoefnagels blijft schuldig - ƒ 150,- te betalen - binnen ΘΘn jaar.
Marge: gelost - 14-4-1738.
R 117 fol. 23vo 30-12-1732
Gerit van Riet, vorster, neemt, met procuratie - d.d. 10-11-1732 - van Jan
Tijssen van Dijck en Andries Verheyen, collecteurs der verponding, 1730, en
gedane sommatie - d.d. 12-11-1732 - en de opgevolde publicatie 
- d.d. 23-11-1732 - der zitdagen - d.d. 29 nov. en 8 dec. 1732 t.h.v. Gerit 
van Riet gehouden - ons vertoond en gebleken - met kennis van de officier in
arrest:
- de vaste goederen van Antony Slaats - om daaraan te 
  verhalen ƒ 17-11-00
- idem van Peter Peter Slaats  ƒ 21-18-12
- idem van Frans Goorts ƒ  8-13-08
R 162a 30-12-1732
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrick Franssen - overleden
1-11-1732, te Vlierden.

Waarde
- 1/6e deel in de helft van een hooiveld 3 l. ƒ 2,-

1. de Heer van Stralen
2. de Aa
3. Philips Gerits
4. Dirck Franssen



R 117 fol. 24 02-01-1733
Catharina Massin - weduwe Jan van Riet verklaart ter instantie van Peter van 
Riet, haar zoon - dat zij, comparante, en haar man opdracht hebben gegeven aan
hun zoon, Peter, om te gaan naar Venroy, Overpeell, om daar af te halen alle
kleren en goederen die daar door het "afsterven" van hun zoon, Martinus van
Riet, in zijn leven geweest - contreleur van sijne conincklijcke Maiestijt
van Pruyssen - te Venroy zijn achtergebleven.
Martinus is op 30 mei, te Venroy, begraven door zijn vader, Jan van Riet.
Peter zou ook meteen "de staat" onderzoeken van hun overleden zoon en de ge-
vonden goederen aan zijn ouders overleveren.
Hij heeft alles, zoals hij het, op 29 juli 1731, te Venroy, heeft bevonden en
afgehaald, aan ons overgedragen.
R 117 fol. 24vo 03-01-1733
Frans Goorts, ziek, testeert.
- Aan zijn dochter, Anna - g.m. Mattijs Jan Slaats: 
  - "het perdt en getuygh met de beste hooge karre",
  - de twee beste koeien,
  - twee kalveren, die nu ΘΘn jaar oud zijn,
  - de "coetse en bedde" waarin zij slapen - alsook
  - het half varken - zoals het aan de zolder hangt.
- Indien hij komt te overlijden wil hij - dat Mattijs Slaats - en Maria, zijn,
  testateurs, dochter, met de kinderen zullen blijven wonen tot a.s. Pasen,
  alsof hij, testateur, in leven was.
- Aan zijn zoon Jan - ƒ 100,-,
- Aan zijn zoon Goort - ƒ 50,-,
- Aan zijn dochter Francyn - g.m. Dierck van Heughten ook - ƒ 5,-.
  Om alzo te komen tot egalisatie van - ƒ 100,- die zijn zoon, Peter, al geno-
  ten heeft.     
- De erfgenamen zullen - drie malder rogge - geven aan den Armen van Asten.
- Al het overige zal volgens rechten gedeeld worden.
Marge: 21-1-1758 - copie gemaakt voor Peter en Goort van Bussel.
R 117 fol. 26 07-01-1733
Frans Gorts "revoceert" zijn testament - d.d. 3-1-1733.
- Hij maakt Mathijs Jan Slaats - g.m. Anna, zijn dochter, tot universeel
  erfgenaam van al zijn goederen.
  Hij zal echter hebben uit te keren:
  - aan Goort, mijn zoon - ƒ 50,-,
  - aan Francyn, mijn dochter - g.m. Dierck Joosten van Heughten - ƒ 50,-,
  - aan Jan, mijn zoon - ƒ 100,-.
  Zij zullen dan egaal zijn aan hetgeen mijn zoon, Peter, onlangs heeft ont-
  vangen.
- Tijs Jan Slaats zal na mijn dood drie malder rogge uitreiken aan den Armen 
  van Asten.   
R 107b fol. 139 15-01-1733
Het Corpus van Asten verklaart ter instantie van Dionisius Rijckers, te Velt-
hoven - g.m. Helena, dr. Dirck Schippers - dat over de jaren 1690 - 1724 de
rente over een bedrag van - ƒ 500,- zijnde een rest van - ƒ 1000,- staande
t.l.v. het Corpus van Asten - betaald is geworden. enz. - Registratie nr. 79.

w.g. J. van Heurn ('s Bosch ?).
Geregistreerd Asten - 27-5-1735.



R 117 fol. 27 15-01-1733
Schepenen van Asten verklaren dat zij op verzoek van Dionisius Reyckers, te 
Velthoven - g. m. Helena Dirck Schippers, hebben nagezien de gemeenterekeningen
van 1690 tot 1724 en daarin bevonden - dat betaald is de intrest van - ƒ 500,-
zijnde een restant van - ƒ 1000,- t.l.v. de gemeente Asten en t.b.v. Willem
Jan Zanders en later t.n.v. Dierck Schippers - waarvan de requirant de dochter 
in huwelijk heeft.
De - ƒ 500,- zijn, bij "notoir abuys" zonder dat de attestanten zich van enige 
reden bewust zijn, van de lijst der kapitalen, staande t.l.v. Asten, die ten 
comptoire der Beden ligt, weggelaten.
R 117 fol. 27vo 19-01-1733
- Willem Jan Loomans N.U.,
- Cornelis Lambers N.U.,
- Peter Antoni Voermans - als momboir van de onm. kinderen van wijlen Paulus
  Hoefnagels,
- Eymert Goossens - namens de onm. kinderen van wijlen Hendrik Hoefnagels,
  te Lieszel.
Zij onderstaan met de verkoop die Petrus van Hoogerlinden, deurwaarder, op  
heden, bij executie, namens de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen,
zou  doen  van  de  vaste  goederen  die  wijlen  Jan  Hoefnagels  heeft  bezeten. 
Om daaraan te verhalen - een roggepacht van 1/3e deel van 22 kannen rogge/jr. - 
uit een meerdere pacht  van 11 vat rogge/jr.
Zij zeggen toe - binnen vier weken na d.d. het voors. 1/3e deel van 22 kannen
te zullen betalen ofwel een schuldige te zullen opgeven die deze pacht binnen
die tijd betalen zal.
Zij zullen ook de voorn. deurwaarder, bij moderatie, - ƒ 25,- betalen voor de
executiekosten.
Nog moeten de kosten van drost en schepenen terzake van deze verkoop gedaan,
zijnde vacatie, verteer en het opmaken van deze acte betaald worden.
R 117 fol. 28vo 20-01-1733
Hendrick Hendrix, in de wandeling, Hendrick den scheper, t.h.v. Gerardt Peters,
ziek, testeert.
- aan zijn halve broeder, Marten Jansen - ƒ 20,-.
- al zijn goederen, alsmede: 
  - de - ƒ 120,- die zijn halve broeder aan hem, testateur is geldende - en
  - de - ƒ 150,- die IJsbout Hendricx aan hem is geldende - en
  - de - ƒ 100,- die staan t.l.v. Dierck van Heughten - en nog
  - de - ƒ  63,- die Willem Willems de cleyne aan hem schuldig is  
gaan na zijn, testateurs, dood naar Hendrick Paulus, zijn neef, die zijn 
universeel erfgenaam wordt.      
R 117 fol. 29vo 20-01-1733
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Francis Peters c.s. collecteurs der
conincxbeden - 17-9-1731 - '32, in arrest:
- de vaste goederen van de weduwe Frans van Bussel - 
  om daaraan te verhalen ƒ 5-05-00 
- idem - van Francis Verrijt ƒ 3-14-06
- idem - van de weduwe Jan Peter Kanters ƒ 3-19-00
R 117 fol. 30 21-01-1733
Goort Antonis van Bussel heeft op 20-6-1728 - een staat en inventaris - gemaakt 
van de goederen die met het overlijden van zijn eerste vrouw, Elisabet Matijs-
sen, aan hem nagelaten zijn.
Hij wil hertrouwen met Anna Willems - weduwe Joost Verberne, te Someren - en
verklaart de voorn. inventaris nog voor geldig en deze te zullen nakomen.
R 117 fol. 30vo 24-01-1733



Paspoort voor: Willem Jan Haseldonck, is van eerlijke ouders en zijn vader is
               hier collecteur geweest.
R 117 fol. 31 24-01-1733
- Goort Antonis van Bussel - weduwnaar Catalijn Willems, bruidegom - en 
- Anna van Horik - weduwe Joost Verberne, te Someren, bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden - zullen de goederen 
  succederen volgens "costuyme locaal".
- Indien de contrahenten komen te overlijden, zonder wettige geboorten uit dit
  huwelijk na te laten en de bruidegom als eerste komt te overlijden - dan zal
  de bruid - ƒ 50,-/jr. ontvangen, dit gedurende haar verdere leven, uit de na-
  latenschap van de bruidegom.
  Hiermee gaat zij uit de nalatenschap.
  De nalatenschap zal dan meteen komen aan de kinderen of kindskinderen van de 
  bruidgom uit zijn eerste huwelijk.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder kind(eren)
  uit dit huwelijk na te laten, dan zal de bruidegom ontvangen "alle de erffe-
  lijcke, erffhaeffelijcke en onroerende goederen" van de zijde der bruid in-
  gebracht.
- Nog is overeengekomen dat als de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, 
  dat dan de nalatenschap aan de bruid toebehorende, nß overlijden van de 
  bruid, zal toekomen aan de kinderen van de bruidegom.         
R 93 fol. 213vo 16-02-1733
Peter van Hogerlinden, deurwaarder, executeert, namens de Geestelijke Goederen
t.l.v. ........ (zie naschrift)
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Vrijns Meeussen
2. de weg

- groes 1 l.
1. Aart Jan Arts
2. Antonis Marcelis

- groes/hei/land 10 l.
1. kn Vrijns Meeussen
2. Marcelis van de Vort

- groes 2 l.
1. Aart Jan Arts
2. Hend. Kanters

- groes 3 l.
1. weduwe Antony Coolen
2. Aart Jan Arts

- groes 2 l.
1. Aart Jan Arts
2. Marcelis van de Voort 



- land 2 l.
1. Antonis Marcelis
2. Vrijns Meeussen

- land 2 l.
1. Aart Jan Arts
2. Antonis Marcelis

- land 2 l.
1. Jan Diercx
2. Vrijns Meeussen

- land 1 l.
1. Jan Diercx
2. Jan Smets

- land 2 l.
1. Aart Jan Arts

Naschrift: Deze goederen zijn op 12 dec. 1729, bij executie, verkocht aan 
           Andries Verrijt voor - ƒ 80,-.    (toen niet geboekt ?).
R 162a 16-02-1733
Taxatie van de onroerende goederen van Catalijn Lammers - overleden 27-12-1732.
Cornelis Lammers heeft de verklaring afgelegd.

Waarde
- de koeienstal van het oude huis met de ƒ 30,-
  halve schop, aangelag en hof
- groes de Roetert - int Lindert 1 l. 3 cops. ƒ 25,-  

1. Dries Peters e.a. 
2. kn Tony Franssen
3. Cateleyn Jan Driessen
4. Hendrick van Geldrop

- land het Venn. 2 l. ƒ 20,-
1. de straat

 2-3. Frans van Weert
4. weduwe Paulus Hoefnagels        

ƒ 75,-
20e penning is ƒ 3-15-0.
R 117 fol. 32vo 24-02-1733
- Antony van Riet, reydende commis van den toll,
- Willem Vervoort, 
- Marten Hendrix - en 
- Ariaan Hoefnagels.
Zij verklaren ter instantie van: 
- Andries Verrijt,
- Jan Goort Loomans,
- Hendrick Hoefnagels, 
- Francis Loomans - en 
- Peter Loomans - "afgebranden", alhier,
dat zij op 13 dec. 1732, 's nachts, rond 12 uur, hebben gezien de brand aan 
de huizen en schuren van de requiranten.
- de eerste deponent heeft het eerste vuur gezien in de schuur of schop, op 
  een kar, van Andries Verrijt.
- de tweede en derde deponent verklaren als de eerste.
- de vierde verklaart het vuur gezien te hebben aan de schuur van Andries 
  Verrijt en dat hij zag een vlam, als van een lamp, die oversloeg op de 
  schoorsteen van het huis van Francis en Peter Lomans.   
R 117 fol. 33vo 26-02-1733
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Floris Pieter van 
Cotzhausen, collecteurs van 's landsverponding, 1731, in arrest:
- de vaste goederen van de weduwe Niclaes Verhees 
  om daaraan te verhalen ƒ  7-15-15
- idem van - Symon IJsbouts ƒ 12-17-02



- idem van - de weduwe Frans van Bussel  ƒ 18-10-04
- idem van - Frans Antonis ƒ  6-02-02
- idem van - Hendrick Verhaaghe ƒ 12-07-04
- idem van - Gerit Philipse ƒ 21-19-00
- idem van - Peter Wouters ƒ  2-10-00
- idem van - Peter Peter Slaats ƒ 26-06-12 
R 93 fol. 214vo 05-03-1733
Peternel, Wouter, Francyn, Catelijn, Margriet, Peter en Goort - allen kinderen
van Philips Wouters verkopen aan Philips Jan Lintermans:
- huis en hof 1 cops.
                      1-2-3. de gemeente

4. Tomas Pollen
- land 1 l.

1. weduwe Jan Vrints
2. Andries Peters e.a. 
3. Peter Voermans
4. de straat

Belast met: ƒ 0-1-10/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 38,-.

R 93 fol. 215 10-03-1733
- Jan Canters voor zichzelf - en mede als momboir, samen met Jan Gerit Verhaag-
  he, over de: 
- zes onm. kinderen van wijlen Matijs Canters - en Jacomyn Jansen - en mede 
  voor:
- Marcelis Verbeeck, allen te Heese.
Zij verkopen aan Marten van de Loverbosch:
- huis, hof en aangelag 6 l.

1. de straat
2. den Bergh  
3. Tony Philipse
4. Jan Draak

Belast met: ƒ 0-1-0/jr. aan de Heer van Helmont.
Koopsom: ƒ 73,-.

- land den Boght 2 l.
1. Jan Peters

 2-3. kn Hendrik Hoefnagels e.a. 
4. Goort Canters

Belast met: 6 duiten/jr. aan de Heer van Helmont.
Koopsom: ƒ 20,-.

Zij verkopen aan Peter Jan Wilberts:
- land den Bergh 2╜ l.

1. Jan Peters
2. de weg
3. Jan Peter Canters
4. Jan Draak

Koopsom: ƒ 20,-.
- heiveld den Engselsebemt 7 l.

1. Peter van de Vorst
2. erven Jan van de Loverbosch
3. de Aa
4. de gemeente

Belast met: ƒ 0-2-12/jr. aan de Heer van Helmont.
Koopsom: ƒ 31,-

R 93 fol. ongenummerd ongedateerd - waarschijnlijk 1723.
Opmerking: Zou de eerste akte kunnen zijn uit dit register, dus fol. 1, er is 



echter aan de achterzijde van het register begonnen.
   
Deurwaarder Michiel de Gasee, namens Martinus des Tombe, rentmees-
ter der Geestelijke Goederen over Peelland, verkoopt, bij executie, aan 
Tomas Flips Pollen:
- 1/3e deel van huis, hof en aangelag - in gebruik geweest bij Claas 
  Marcelis Berkers.
- land/groes agter de schop van de weduwe Flips Tomas

1 l.
1. weduwe Philips Tomas
2. Frans Cornelis
3. kn Jan van Helmont
4. de voors. schop

- land/groes den Dungense hoek 2 l.
 1-4. Jan Verasdonck

2. Teunis Franssen c.s. 
3. weduwe Philips Tomas

- weiveld 1 l.
1. kn Jan van Helmont
2. weduwe Teunis Franssen
3. weduwe Philips Tomas 
4. Frans van Weert

- hooiveldje 5 cops.
1. kn Jan van Helmont
2. weduwe Philips Tomas
3. de Loop
4. weduwe Teunis Franssen

Belast met: ƒ 9-0-0/jr. aan de rentmeester der Geestelijke Goederen.
- ƒ 0-5-8/jr. aan de Heer van Asten.

De goederen zijn in bezit geweest van Marcelis Claas Berkers en zijn
geδxecuteert om daaraan een rente van - ƒ 9,-/jr, met achterstand, te
verhalen.

Koopsom: ƒ  67,-
Lasten : ƒ 236,87╜.  

R 94 fol. 1vo 07-04-1733
Lijske Frans Berckers, geass. met Marcelis Berckers, haar broeder, verkoopt aan 
Aleke - weduwe Jan Plenders, haar zuster:
- de helft van huis, schop en hof - in de Wolfsberg 1 cops.
  Zoals in bewoning bij de koopster.
- land de Groenacker 1 l.

1. Antoni Franssen
      2. weduwe Paulus Hoefnagels

- land den Dungen 1 l.
1. Dries Peters
2. Francis Peter Colen e.a. 

- land den Koolacker 1 cops.
1. Francis Peter Colen
2. erven Jan Vrasdonck

- land de H. Geestacker 1 l.
1. de koper
2. Mattijs Dierx

- land de Loverbosch 1 cops.
1. Dries Peters
2. Marcelis Dierx

- groes Thijs Botters 1 l.
1. Francis Peter Colen
2. erven Jan Vrasdonck

- groes de Bunder 1 l.
1. Claes Philipse
2. Jan van Helmont

Belast met: ƒ 0-6-8/jr. in een meerdere rente aan de Kempenaer.



Koopsom: ƒ 50,-
Lasten : ƒ  9,37╜.

R 22 fol. 12 15-04-1733
- Maria Cuypers - weduwe Jacob van der Steen, te Meyl, aanlegger - contra -
  Frans Lommens, gedaagde.
  Betreffende een schuld.
R 33 - 52 20-04-1733 1/2
- Martinus van de Loverbosch,
- Jan, zn. wijlen Goort Lomans - g.m. Maria van de Loverbosch - en
- Jan van de Loverbosch.
Allen kinderen van wijlen Jan Franssen van de Loverbosch - en Antoniske - we-
we (overleden 4-5-1730).
Zij hebben, om geschillen te voorkomen, een formeel contract en partagie over
de staat en existentie der achtergelaten en ontruimde goederen van hun ouders 
laten maken - d.d. 4-5-1730.
Zij hebben om "de broederlijcke en susterlijcke liefde te continueren" een na-
der contract gemaakt - van de volgende inhoud:
- Het contract van d.d. 4-5-1730 blijft geldig.
- De - ƒ 1500,- welke Martinus van de Loverbosch zijn toegezegd, zullen na zijn
  overlijden, "staeckgewijse" worden verdeeld over de overige erfgenamen.
- Martinus van de Loverbosch zal zijn "coopmanschappe" blijven continueren en
  dirigeren - tot v≤≤r- of nßdeel van de gelijke boedel.
  Indien hij trouwt dan zal deze "directie" vervallen en zal hij verantwoording 
  af moeten leggen, waarna de revenuen in vier gelijke porties verdeeld worden.
  Martinus zal - ƒ 500,- v≤≤r-uit ontvangen.
- Martinus zal alles aanwenden om de openstaande schulden in te vorderen - "en
  daeruyt de genegotieerde capitalen tot incoop van de goederen van Heer Poel,
  Sr. Coninx en aan den Ommelsenbosch geemployeert te restitueren" en dat in 
  consideratie van het welke aan de kinderen van wijlen Francis van den Lover-
  bosch jaarlijks uit dat "coopmanschap" intrest gegeven zal worden. Als die 
  kinderen "tot staat" gekomen zijn zal hen hetcapitaal worden uitgekeerd.
- De ouderlijke goederen zullen in vier gelijke delen worden verdeeld.
Naschrift: Het accoord is gemaakt voor notaris Pieter de Cort, te Helmont,
           d.d. 18-4-1733.



20-07-1733 2/2
Franciscus van de Cruys, Rooms pastoor, treedt op namens de onm. kinderen 
van wijlen Francis van de Loverbosch.
Hij vraagt om de acte van 4-5-1733, die hij nooit heeft gezien.  
Deze wordt hem, op 22-7-1733, uitgereikt.
R 142 30-04-1733
Peter Jan Wilberts en Joost Joosten, borgemeesters St. Jan 1732 - '33, zullen 
tot verhaal van hun dorpslasten de volgende "geabandonneerde en ledighliggende"
goederen - voor de tijd van ΘΘn jaar verpachten.
- de hooi- gras- en weigewassen - aant Laarbroeck - van Meeus Roymans.
  Pachter: Jan Peter Roymans ƒ 5-08-00
- de hooi- en grasgewassen - den Brakert - van Aert Berckers.
  Pachter: Thomas van der Weerden ƒ 1-04-00
- de hooi- gras en weigewassen - gelegen bij Jan Roymans en
  Meeus Roymans.
  Pachter: Jan Peter Roymans  ƒ 3-08-00
- het land - aan Astappen, tot aan de heg, met den Ekelhof -
  achtergelaten door Hendrik Canters.
  Pachter: Willem Roymans ƒ 3-12-00  
- een hof en aangelag met twee weivelden en enig groes -
  onlangs in gebruik bij Peter Pollen.
  Pachter: Willem Roymans ƒ 5-02-00
- de Daghmaet - met het hoyvelt aan de Aa.
  Pachter: Lammert van der Heyden ƒ 3-11-00 
R 117 fol. 34 02-05-1733
Dierck Marcelis van Heughten geeft in huur aan Andries van Heughten, zijn 
zoon:
- huis, schuur en schop, hof en aangelag, land en groes - zoals hij, verhuur-
  der, het nu in gebruik heeft.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 20,-/jr,
       - alle reδle lasten,
       - de Geestelijke pachten,
       - de korenrenten,
       - ƒ 4,-/jr aan scheper Hendrick.
Het onderhoud is voor rekening van de huurder.
R 94 fol. 3 12-05-1733

Het Corpus van Asten is schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 150,- α 3%.
In mindering van het slot der Armenrekening van - ƒ 448-6-10 - d.d. 8-6-1729.
R 33 - 52 14-05-1733 1/5
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren:
1. Cristien Voermans,
2. Willemyn Voermans, 20 jaar,
3. Elisabet Hoefnagels, 17 jaar, meid van Cristina Voermans - Elisabet heeft
   geen eed willen afleggen.
4. Jan Peeter Smits,
5. Jan Willem Loomans, 20 jaar,
6. Hendrick Vrients, 22 jaar,
7. Tony Tony Franssen Voermans, 17 jaar,
8. Arnoldus Molendijcx,
9. de vrouw van Arnoldus Molendijcx.
   Te vragen aan 1-2-3 of Hendrick Halversmit, curigijn, alhier, op 11-1-1733,
   ten hare huize niet "heeft verbonden van een quetsure in sijnen arm" Jan 



   Verdijsseldonck van Sommeren.
1. Weet dat Jan Verdijsseldonck en Hendrick Halversmit in haar huis geweest
   zijn, doch heeft niet gezien dat Jan Verdijsseldonck verbonden werd.
   Zij had wel gehoord dat deze "gequets" was. 
   Omtrent "den eedt" verzoekt zij enig uitstel.     
2. Heeft e.e.a. wel gezien.
5-6. Weten van niets.
 
   - Op 12 mei 1733 legt Cristien Voermans "den eedt af" en persisteert bij 
     haar voorgaande verklaring. 
   - Willemyn Tony Voermans "persisteert" bij haar voorgaande verklaring.
     Zij heeft echter niet gezien dat Halversmit de "plaester daerop heeft
     geleyt" maar wel "dat hij de wonde uytmalcanderen doude en sijne smeer-
     busse op tafel opensettende eenige instrumenten gesien heeft".
3. Verklaart - dat zij gezien heeft dat Jan Verdijsseldonck van Somers een 
   wonde had en dat "de curigijn met sijn plaesterpot besig sijnde met plaester
   te maecken".
   Ook heeft zij gezien dat de wonde gevisiteerd werd en windels en doeken 
   "tot" verband behorende.
 
   Aan de verdere deponenten te vragen of zij, op de laatste dag van december
   1732, ofwel, Nieuwjaar 1733, t.h.v. de weduwe Frans Huyberts geweest zijn.
   En of daar niet "met de caert speelende waeren" o.a. Joost Jan Hoefnagels.
7. Zegt daar geweest te zijn en heeft Joost J. Hoefnagels kaart zien spelen
   met Arnoldus, knecht van Piet van Dorren.
4-5-6. Beamen dit artikel.
   Of er geen "questie" is ontstaan tussen Jan Peeter Smits en andere. 
   En of deze toen niet bedreigd is geworden.   
   Of Joost J. Hoefnagels op Nieuwjaarsavond bij Arnoldus Molendijcx geen 
   "cruyt en loot" heeft gekocht, hebbende "een snaphaan in de hant".
8. Verklaart - dat op Nieuwjaaravond l.l., laat in den avond, zijn vrouw was al 
   op bed liggende, in zijn huis is gekomen, Joost J. Hoefnagels en die bij
   hem "polver off bussecruyt" heeft gekocht.
   Weet verder niets.
9. Op bed liggende, heeft gehoord dat Joost J. Hoefnagels "cruyt" kwam halen.
   Weet verder niets.
7. Weet dat tussen Jan Peter Smits en Joost J. Hoefnagels "questie" is geweest.
   Opmerking: Op 12-5-1733 "persisteert" hij bij zijn verklaringen   
   Op 27 jan. 1733 heeft Jan Peter Smits verklaart dat hij met Joost J. Hoefna-
   gels verschil van woorden heeft gehad en dat Joost J. Hoefnagels toen zei: 
   "gaet gij door de voorste deure uyt, ick sal door de agterste deure uyt-
   gaen".
   En dat Joost J. Hoefnagels hem tegen kwam op de hoek van het huis van de 
   weduwe Frans Huyberts, zeggende: "Ik sal U schieten off gaet weg".
   Hij, deponent, is toen ook geschoten geworden door Joost J. Hoefnagels.
   Bij het "passeren deses" zijn de doorschoten kleren getoond. 
   Jan Willem Loomans - zegt dat Joost J. Hoefnagels en Jan Peeter Smits ver-
   schil van woorden hebben gehad en dat Joost J. Hoefnagels zei: "Gaet gij
   die deur uyt, ik sal die deur uytgaen".
   Hendrick Vrients heeft geen verschil van woorden gehoord tussen voorn. twee
   personen.
   Op 12 mei 1733 verklaart Antony Antony Voermans - dat hij heeft gezien dat 
   Jan P. Smits en Joost J. Hoefnagels "malcanderen sloegen en hantgemeyn wae-
   ren".
   Hij "persisteert" bij zijn voorgaande verklaringen.
   27 jan. 1733 - Jan P. Smits "persisteert" bij zijn vorige verklaring.



   Jan Willem Loomans verklaart dat hij heeft horen zeggen dat Jan P. Smits
   is geschoten "in sijnen buyck" en verder - dat wanneer Joost J. Hoefnagels
   en Jan P. Smits buitenshuis gegaan zijnde, hij een slag heeft gehoord, zon-
   der te kunnen onderscheiden of het was "een schiet off een slag op een deu-
   re"
   Hendrick Vrients - weet niets.  
   Op 12 mei 1733 zegt Antony Antony Voermans - gezien te hebben dat Joost J.
   Hoefnagels "een snaphaan in sijn hant hadde". En dat hij met Jan P. Smits,
   buyten op de plaets, tussen de schuur en huysinge van de weduwe Frans Huy-
   berts en Cobus Bartels sijnde, sijde, og siet toe hij heeft een snaphaen, 
laet ons gaen en Jan P. Smits sijde dat hij den duyvel heeft en hij met Co-
   bus weg gaende hebben aenstonts fuer gesien en eenen scheut gehoort en 
   daerop uyt lopende hebben bevonden dat Jan P. Smits in sijnen buyck was ge-
   quets, seggende, ik hebbe het nu genog en Joost J. Hoefnagels naloopende 
   hebben hem met een snaphaen bevonden dewelke sij hem hadde afgenomen.

21-09-1733    2/5
Pieter de Cort, drost, aanlegger.
- contra 
Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
Aanklacht: Poging tot moord. 
o.a.:
1. Of het waar is dat gedaagde op de laatste dag van 1732 of op Nieuwjaars-
   nacht van 1733 is geweest, met o.a. Jan Peter Smits, t.h.v. de weduwe Frans
   Huyberts en daar "met de caert hebben sitten speelen".
2. Dat hij, gedaagde, op Nieuwjaarsavond, is geweest bij Arnoldus Molendijcx, 
   winkelier, en daar "pulver off buscruyt" heeft gekocht.
3. Dat gedaagde met Jan Jan Peters "questie" heeft gekregen en dat ze elkander 
hebben geslagen.
4. Dat gedaagde tegen Jan Jan Peeters, zijnde in het huis van de weduwe Frans 
   Huyberts, heeft gezegd: "Gaat gij door de voorste deur uyt, ik sal door de
   agterste deur uytgaen". 
5. Dat gedaagde buiten de deur gegaan zijnde, Jan Peters, op den hoek van het 
huis van de weduwe Frans Huyberts heeft ontmoet. zeggende, de gedaagde, te-
   gen Jan Jan Peeters: "Ick sal U schieten" en met "de snaphaen" ook gescho-
   ten heeft.
R 20 fol. 152 24-08-1733 3/5
- Pieter de Cort, drost, aanlegger - contra - Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
  - Gedaagde zegt dat hij nooit enig crimineel feit heeft begaan en staat erop
    te blijven in zijn goede reputatie en recht.
  - fol. 160 - uit een gehouden verhoor zou blijken dat hij kruit heeft ge-
               kocht - om met een snaphaan buitensdorps te gaan.
  -            Jan Peter Smits zou tegen hem gezegd hebben "gaet door die deur 
               uyt, ik sal door de ander gaen".
  - fol. 179 - 25-2-1735 - gedaagde kan zich, mits het overlijden van zijn ad-
                           vocaat, niet fourneren.
  - fol. 202 - 18-1-1740 - gedaagde wordt opgelegd een boete van - ƒ 200,-
                           en de kosten van het recht - dit ter taxatie van 

    schepenen.
R 33 - 52 19-05-1734 4/5
Ter zake voorschreven, verklaart Antony Tony Voermans dat hij "persisteert"
bij zijn op  19-1-1733 en 12-5-1733 afgelegde verklaringen.
R 33 - 52 16-02-1734 5/5
Ook Arnoldus Meulendijcx en Anna Marcelis van Bussel verklaren bij hun, op
19-1-1733, afgelegde getuigenis te blijven.  
R 107b fol. 157 23-05-1733
- Pieter Willem Loomans, te Asten - en
- Arnoldus Leenarts, coopman, te Helmont,



zijn schuldig aan Johan Gijsbregt van den Brug, als diacon van de Gereformeer-
de Kerk, te Helmont - t.b.v. deze diaconie - ƒ 200,- α 4%.
Schepenen Helmont.
Op 3-8-1743 is deze obligatie, voor schepenen van Helmont, vernieuwd - idem
R 107b - fol. 157.
R 94 fol. 4vo 27-05-1733
Catharina Massin - weduwe Jan van Riet verkoopt aan Peter Willem Loomans:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. de gemeente
2. de goederen wijlen Jan Coolen

Verponding: ƒ 1-1-0/jr. Koopsom: ƒ 56,-.
R 117 fol. 35 04-06-1733
Gerit Willem van Cranenbergh, deurwaarder, namens Ewout Hendrik 's Gravensande,
Ontfanger Generaal der Beursen over de Stad en Meyerye van 's Bosch - procura-
tie - d.d. 1-6-1733 - neemt in arrest:
- de vaste goederen van Jan Wouters - 
- en die van Marcelis Diercx van Heughten,
  om daaraan te verhalen een rente van - ƒ 11-10-00/jr. sedert 1730 niet meer
  betaald.  
R 94 fol. 4vo 15-06-1733
Willemyn - weduwe Jan Peter Canters verkoopt aan Jan van der Linden - als mom-
boir van de kinderen van Jan Smits:
- groes in de Stegen

Koopsom: ƒ 29,-.
R 117 fol. 35vo 26-06-1733
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de drossard - dat zij met Ig-
natius van Dijck, med. doctor, te Geemert en Johannes Berings, chirurgijn, te
Helmont, zijn geweest t.h.v. Bernardus Graats, ter visitatie van diens zoon,
Gerardus Graats, 13 jaar oud.
Deze heeft, volgens zijn vader, enige weken geklaagd over pijn in zijn hoofd en 



dat ook bloed uit zijn rechteroor had gelopen.
Alsmede dat hij pijn had aan zijn "slinckerbeen". Dit, na slagen, hem door 
Mary, de vrouw van Jan Vogels, gegeven.
Hij heeft ook tegen zijn vader gezegd - dat als hij van de slagen op zijn hoofd
"afleyvig" kwam te worden dat hij dan Mary Jan Vogel "in den dootslagh leydt".
Bij inspectie is gezien - dat het linkerbeen van de overledene van onder de 
knie tot bijna aan de tenen "gemortificeert" was.
Enz. enz.
Dat de dood, volgens hun oordeel, door de tijd daarop heeft moeten volgen.
R 22 - 52 27-06-1733
Te verhoren t.v.v. drossard de Cort:
Francis Lomans, Peter Lomans, Hendrik Halbersmit en Jan van Hoeck.
Betreft: Het bedelen van en langs huizen gaan van de zoogenaamde monniken  
         van Weert e.a.
Het "interrogatorium" is niet gehouden ??
Althans niet ingeschreven.
R 33 - 52 04-07-1733 1/2

Extract uit de criminele dingrol.
Pieter de Cort, drost, aanlegger. 
- contra
Mary, de vrouw van Jan Vogels, fugitive delinquent, gedaagde.   
Op 24-9-1733 werd zij voor de vierde maal "gedaagd".
 
R 20 fol. 151 22-07-1733 2/2
- Pieter de Cort, drost, aanlegger - contra - Marie - g.m. Jan Vogels, fugiti-
  ve.
  fol. 158 - 21-12-1733 - Marie heeft "ontrent agt daagen voor Pinxteren l.l.
                          Gerardus, soone Bernardus Graats, sijnde een jonge-

   ling, ontrent de dertien jaren oud, soodanig geslagen  
en mishandelt dat hij tussen de 25 en 26e juni l.l.

   deeser werelt is overleeden".
   Zij wordt, bij verstek, voor altijd uit deze heer-
   lijk gebannen.

R 117 fol. 36vo 04-07-1733
Schepenen van Asten verklaren dat zij samen met Pieter de Cort, drost, een 
visitatie hebben gedaan in het huiske van Jan Vogels - en Mary, zijn vrouw
en daarin niets anders gevonden hebben dan:
- een oud etenskastje,
- een emmer,
- een stoel en een bank,
- twee stenen boterpotten.
Wij weten ook nog dat zij te Asten niets anders bezitten als:
- een leemhuiske en hof - zijnde "getimmert op arm land" dat aan hen "om 
  niet" als aalmoes is gegeven geweest.
R 117 fol. 36vo 04-07-1733
Jenneke Vogels - weduwe Francis Verriet, geboren te Gestel, maakt t.b.v. 
haar twee onm. kinderen - een staat en inventaris.
Zij wil hertrouwen met Bernardus Graats, weduwenaar.
- een bed en toebehoren,



- een schotel, zes lepels, drie tinnen schotels, 
- twee stoelen, een bank en een oude kist,
- een pot en een ketel,
- een spinnewiel. 
   
R 94 fol. 4vo 05-08-1733
Johanna Allons - geass. met haar broer, Johannes Allons, militair in het 
regiment van Arschot, verkoopt aan Laurens Bruystens:
- 1/3e deel in huis, hof, aangelag, hooi- en weilanden 18 l.
  Gebruiker is Laurens Bruystens.
Haar aangekomen bij versterf van haar ouders.
Belast met: ƒ 0-12-8/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 50,-
Lasten : ƒ 15,62╜.

R 94 fol. 5 05-08-1733
Johannes Allons, militair in het regiment van brigadier van Arschot, verkoopt
aan Laurens Bruystens:
- 1/3e deel in huis, hof en aangelag, hooi- en weilanden 18 l.
  Gebruiker is Laurens Bruystens.
Hem aangekomen van wijlen zijn ouders.
Belast met: ƒ 0-12-8/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 50,-
Lasten : ƒ 15,62╜. 

R 117 fol. 37vo 11-08-1733
- Andries Vrasdonck, coopman, te Brussel,
- Jan Willem Haasen - g.m. Mary Vrasdonck.
Kinderen van Jan Vrasdonck - en Catelijn Andriessen, wijlen hun ouders.
Zij hebben bevonden dat de boedel van hun ouders met veel schulden is belast
en dat voor hen, na betaling van de schulden, niets zal overschieten.
De eerste comparant doet afstand van de nalatenschap t.b.v. de tweede compa-
rant N.U. en deze neemt aan - de gehele boedel en de schulden op zich te nemen.
R 117 fol. 38vo 20-08-1733
Joost Jan Hoefnagels - weduwnaar Josina Verlensdonck - maakt t.b.v. zijn
minderj. kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Ida - weduwe Francis Reynders.

Onroerende goederen
- groes onder Ostaden 6 l.
- land aan Vosserholen 3╜ l.
- ╝e deel, onverdeeld, in zes percelen, door zijn ouders nagelaten.
- de goederen die door Gabriel Swanenbergh aan hem, comparant, zijn getranspor-
  teert.

Roerende goederen o.a.
- twee bedden en toebehoren,
- beddelakens, tafellakens en haddoeken,
- twee eiken kisten, een kast en een broodkast, twee beddekoetsen,
- diverse ketels, potten, pannen, tobben,
- vier stoelen en een spinnewiel, enig tin,
- een hoge en een lage kar, ploeg en eg,
- een paard, vier koeien en twee lege beesten,
- wat klein landbouwgereedschap.
R 117 fol. 39vo 20-08-1733
- Joost Jan Hoefnagels - weduwnaar Josina Jansen Verlensdonck - geass. met 
  Willem Verlensdonck, zijn neef - bruidegom - en
- Ida Jansen - weduwe Francis Reynders - bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.



- Beide partijen brengen al de goederen in die zij bezitten.
- De kin(deren) die uit dit huwelijk geboren worden zullen ΘΘn zijn met de
  v≤≤r-kinderen.
- Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden en de bruidegom
  komt te overlijden v≤≤r de bruid - dan zal deze ontvangen - ƒ 100,- en 
  25 vat rogge.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom - dan zullen de door 
  haar ingebrachte goederen aan de bruidegom blijven.
R 117 fol. 40 26-08-1733
Schepenen van Asten verklaren dat op d.d. onders., omtrent drie uur in de 
middag, bij ons zijn gekomen:
- Jan de Relou, commis van de toll - en
- Gerit van Riet, commis van de toll.
Zij verzochten om huiszoeking, alzo "een pactie" van twee aangeslagen karren, 
toebehorende aan Piet van Dore, was weggeraakt.
Aangekomen zijnde bij het huis van Willem Jan Loomans is in de schuur "een 
pactie" gevonden - gemerkt met een grote letter R - hetwelk door de voors. com-
miezen werd herkend en waarvan Willem Jan Loomans ontkende dat het zijn eigen-
dom was.        
De commiezen hebben een inventaris gemaakt van hetgeen op de karren aanwezig
was.
- een linnen toegenaaid zakje,
- een linnen zak met touw omwonden,
- een houten doos met citroenen,
- een dichtgenaaide "ball" gemerkt C.M.
- een "ball" met touw omwonden,
- een koffer met twee kluisters gesloten,
- een houten kist, gesloten en met touw omwonden,
- een ton,
- drie grote kisten, waarvan twee met kluisters gsloten.
R 117 fol 41 26-08-1733
Schepenen van Asten verklaren dat zij o.v.v. Jan de Relou en Gerit van Riet,
commisen van de toll, zijn geweest ten comptoire van de toll, om aanwezig te
zijn bij het openen van "het paxie baell" gemerkt PD en een grote R en hebben 
wij gezien, nadat het geopend was: 
- theebou.......
- een ander pakje van linnen en daarin bevonden 13 andere pakjes - allen met
  groene thee.
- in het koffer, met twee kluisters gesloten, was - een zwarte laken broek,
  verscheidene kleren, boeken en instrumenten om te opereren.
  Het koffer is in onze presentie weer gesloten en verzegeld.
- in ΘΘn van de twee kisten is "posteleyn" bevonden. De kist is in onze aan-
  wezigheid weer dichtgespijkerd.
- in de andere kisten was resp. "posteleyne" en "toeback".



R 117 fol. 41vo 02-09-1733   
  

- Marten van de Loverbosch,
- Jan Goort Lomans - g.m. Maria van de Loverbosch,
- Jan van de Loverbosch.
  Allen kinderen van wijlen Jan Franssen van de Loverbosch - en Antoniske Mar-
  tens.
- Marten van Dijck, als beδdigd momboir en Gevert van Dorne, namens Francis van
  de Cruys, Rooms pastoor, als beδdigd momboir van de minderj. kinderen van 
  Francis van de Loverbosch.
Zij maken een deling van alle roerende goederen in het sterfhuis van Antoniske 
Martens aanwezig.
E.e.a. conform de confirmatie en approbatie - d.d. 24-8-1731.
R 14 fol. 319 07-09-1733
- Goort Loomans, mede namens zijn onm. broeders,
- Antony Loomans, Francis Loomans en Peter Loomans.
Allen kinderen en erven van wijlen Willem Loomans, aanleggers - contra -
- Peter Hendrick Canters - mede als vader van Paulus, zijn absente zoon,
- Peter en Josyn Coopmans - alsmede
- Peter Verberne N.U., gedaagden.
Aflossing van een obligatie van - ƒ 150,- α 6% - d.d. 8-1-1723 - t.l.v. Peter
Hendrick Canters - en Heylke, zijn vrouw.
Te lossen in zes jaar.
- Bij de verdeling der goederen is deze obligatie gekomen in het lot van Paulus 
  Canters - deling d.d. 6-10-1723.   
- Gedaagden verzoeken, ter voorkoming van onnodige kosten, dat de voorn. goe-
  deren aan hun mede-gedaagde ten deel gevallen, door de kinderen van Willem 
  Loomans verkocht mogen worden.
- Paulus Canters is nu "uytlandigh" en men weet niet "doot of levendigh".
R 27 fol. 69 07-09-1733
Gezien het request, d.d. 1-9-1733, van:
- Goort Loomans - voor zichzelf - en "beneffens" Antony Loomans - momboiren
  over de onm. kinderen van Willem Loomans - alsmede 
- Francis en Peter Loomans, kinderen en erven van wijlen Willem Loomans.
Zij vertoonden - dat Peter Hendrick Canters - en Heylke, zijn vrouw, op 
4-1-1723, een schuld zijn aangegaan bij Willem Loomans van - ƒ 150,- die in
zes jaar zou afgelost worden.
Tot nu toe hebben zij geen betaling kunnen verkrijgen.
Zij willen dagvaarden:
- Peeter Hendrick Canters, voor zichzelf en voor 
- Paulus, zijn absente "uytlandige" zoon.
- Peeter en Josyn Coopmans,
- Peeter Verberne N.U.
Erfgenamen van Heylke - vrouw geweest van Peeter Canters.
De gedaagden zijn heden ook aanwezig geweest.
Toestemming wordt verleend om de goederen van gedaagden te executeren.
R 22 fol. 13 07-09-1733
Jan Alberts, aanlegger - contra - Jan Slaats, gedaagde.
Afrekening van een schuld van - ƒ 8-4-4.
Gedaagde zegt dat na de afrekening, nu ca. twee jaar geleden, er alleen nog 
een schuld rest van - ƒ 2,-. 



Hij heeft deze meermalen aangebodenen doet dit nog - wil e.e.a. onder eede
bevestigen.
Ter "afsneydinge" van verdere geschillen neemt aanlegger genoegen met de 
- ƒ 2,-.
R 117 fol. 42 14-09-1733
Martinus Jan Paulus geeft in huur aan Antony Voermans:
- 1/10 deel in de Braesseltiende "rijdende" tegen de Weytveltsetiende.
Zoals hij, verhuurder, die heeft aangekocht van Dierck de Lauw of zijn weduwe.
Huurtermijn: 4 jaar.
Huursom: ƒ 20,-/jr.
De verhuurder betaald de dorps- en andere lasten.
R 142 17-09-1733
Marten Tijs van Dijck - als momboir van de onm. kinderen van Francis van de 
Loverbos - verkoopt "de gereede haeffelijcke en erffhaeffelijcke goederen"
die aan de kinderen zijn nagelaten bij het overlijden van de weduwe Jan Fran-
cis van de Loverbosch, hun grootmoeder - zie deling 2-9-1733.
o.a.:
- een koe ƒ 11,-
- een bed ƒ 15,-
- een deken ƒ  3,-
- een kast ƒ  3,-
verder alles beneden - ƒ 1,- Opbrengst: ƒ 90,-.
R 94 fol. 5vo 18-09-1733
Catarina Massin - weduwe Jan van Riet, in leven commies van den toll, verkoopt
aan:
- Jan Goort Loomans,
- Goort van Bussel - en
- Goort Canters:
- 3/4e deel in 1/4e deel van een klamptiende alsmede de gerechtigdheid in de 
  smaltiende, welke "rijdende" is met de tiende van Hr. Beresteyn en het Groot 
  Gasthuys van 's Bosch.      
- Verder zoals deze tiende, op 4-1-1701, door Antony Vughts en Pieter Aarts -
  als momboiren van de onm. kinderen van wijlen Dominicus van den Broeck - en
  Maria Vughts, te Thuernhout, aan Jan van Riet zijn verkocht.
- En waarvan het overig 1/4e deel in het 1/4e deel en het 1/4e deel in de ge-
  rechtigdheid der smaltiende hoort aan de kn Willem Goort Loomans - g.m. 
  Heylke Peter Fransen.

Koopsom: ƒ 1370,-.
R 117 fol. 42vo 18-09-1733
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort, collecteur der verpon-
ding, 1731, in arrest:
- de vast goederen van de weduwe Frans van Bussel
  om daaran te verhalen ƒ  5-00-00
  en alnog ƒ 18-10-04
- idem van - Andries Verrijt ƒ  8-13-04
- idem van - Marselis Antonis ƒ 16-13-04
- idem van - Antony Slaats ƒ 14-03-08
- idem van - Peter Peter Slaats ƒ 20-10-12
- idem van - Marten Antonis ƒ  4-01-04



- idem van - Jan Peters van Rest ƒ  7-05-02
- idem van - Mattijs Canters ƒ  3-17-14
- idem van - Jan Jansen Walravens ƒ  7-02-00
- idem van - Jan Hendrix ƒ  7-02-00
- idem van - Jan Cornelis ƒ  3-07-08
R 117 fol. 43 21-09-1733
Peter van Hoogelinden, deurwaarder, neemt, namens de Kempenaar, rentmeester
der Geestelijke Goederen, in arrest:
de goederen van Johan Draak, eertijds gekomen van Frans van Ruth en Jan 
Dries Reynders - om daaraan te verhalen:
- twee renten - ΘΘn van ƒ 1-7-8/jr. - en
              - ΘΘn van ƒ 0-2-8/jr. 
Achter sinds 1731.
R 107b. fol. 134vo 25-09-1733
Philips Carel Baron de Dongelbergen, Heer van Blortum, verkoopt aan de kn.
Jan Wilberts en de weduwe Wilbert Fransen van Bussel:
- een schabinale gelofte van - ƒ 200,- α 5% - d.d. 3-4-1708 - schepenen Eynd-
  hoven - t.l.v. Francis Peters van Busselen en t.b.v. Matteus van Hooff.
Op 23-5-1713, voor schepenen van Eyndhoven, verkocht aan Baron de Dongelbergen.
Schepenen Eyndhoven.
R 117 fol. 43vo 01-10-1733
Willem de With, deurwaarder, neemt, namens Willem Jan Loomans en Jan Dirck 
Coolen, oud verpondingsbeurders:
- de goederen van Johan Christoffel Baron Bertholff de Belven, Heer van Asten,
  om daaraan te verhalen - de inhoud van het mandement - d.d. 19-9-1733.  
R 117 fol 44 02-10-1733
Anna Geven - weduwe Marten Willem Slaats - moet t.b.v. haar onm. zoon, Willem,
een staat en inventaris leveren.
Zij wil hertrouwen met Willem Joosten.
Zij verklaart geen goederen of effecten in eigendom te bezitten - doch deze
verkocht te hebben om de schulden te betalen.
R 117 fol. 44vo 08-10-1733
Schepenen van Asten zijn o.v.v. Willem Jan Loomans, borgemeester, geweest 
in zijn huis en hebben daar ondervraagd - Mattijs Joosten van Bussel - welke  
verklaarde dat hij op d.d. voors. - komende langs het huis van Willem Loomans,
omtrent 3 of 4 voet op de straat, 's morgens tussen 8 en 9 uur, gevonden heeft
een stuk van een toegebonden linnen lont, zonder vuur, doch aangebrand.
Hij heeft geroepen: "Baas, siet wat vindt ick hier" (menende Willem Loomans).
Loomans heeft hem opdracht gegeven het weer neer te leggen op de plaats waar
hij het opgeraapt had.
R 117 fol 45 08-10-1733
Schepenen van Asten zijn o.v.v. Pieter van Riet, kerkmeester, geweest in zijn
huis en hebben daar ondervraagd, 
- Antony Antony Cuypers, knecht, 17 jaar - en  
- Jacobu Tomas Arts 



die gaande naar de Poel, "om gewaterde reepen" te halen en toen langs het 
huis van Pieter van Riet gekomen zijn en daar op straat hebben zien liggen,
omtrent 1╜ voet van de deur van de schop van Pieter van Riet "een ongebonden
linne lonte, sonder vuur, dogh aangebrandt sijnde geweest naar uytterlijcke
scheyn".
E.e.a. tussen 8 en 9 uur 's morgens.
R 94 fol. 7 09-10-1733
Jacobus Cornoelen, Johannes de Natris en Jan Snoeckx, te Valkensweert, ver-
kopen aan Arnoldus Beckers, Johannes Beckers en Elisabeth Beckers, te Valkens-
weert - ƒ 230,50 in een obligatie van - ƒ 3100,- als zij verkregen hebben als
erven van Peter Luycas Boomen.
R 94 fol. 7vo 10-10-1733
Cataryna Massyn - weduwe Jan van Riet verkoopt aan Pieter, haar zoon:
- huis, schuur en aangelag - in het Dorp 3 cops.

 1-3. de gemeente
2. Lowies Hoefnagels
3. Francis Zaris

- land het Wortelvelt 20 r.
 1-2. Jan Jan Paulus

3. de verkoopster
4. de straat

Koopsom: ƒ 500,-.
R 117 fol. 45vo 16-10-1733
Hermanus van Nouhuys, deurwaarder, neemt namens Johan Vriesen, ontfanger
der verpondingen over Peelland, in arrest:
- een tiende, te Asten - toebehorende aan verscheidene particulieren - in het
  verpondingsboek van de voorn. ontvanger staande t.n.v. de weduwe de Lauw 
  c.s. om daaraan te verhalen - ƒ 15-6-4.
Hij neemt idem in arrest:
- de Brasselsetiende - waarin het Groot Gasthuys van 's Bosch een gedeelte
  heeft - voor de som van - ƒ 9-3-12.
R 22 fol. 14ev. 21-10-1733
- Aert Driessen - namens de weduwe Willem Hendrix, die erfgenaam was van Jan 
  Willems - nog mede namens:
  Jan Goort Gerarts, collecteur van de Gemene Middelen, 1-10-1725 - '26, aan-
  legger 
  - contra  
  Josyn - weduwe Jan Doensen.
  Betaling van - ƒ 5,- ter voldoening van het "accijns der drancken" 1-10-1724
  - '25.
  Gedaagde zegt - niet "getapt" te hebben.                
- Floris Pieter van Cotshausen, secretaris, aanlegger - contra - Arnoldus van
  den Eynde.
  Gedaagde is nog - ƒ 4,- schuldig als restant van gekochte granen van de 
  weduwe Dr. Canters.
  En nog - ƒ 6-16-8 wegens gekochte meubelen van de weduwe Jan van Riet.
- Frans Lamberts - en Vriens Jan Evers, collecteurs van coninxbeden en hooft-



  gelt, 1-10-1724 - '25 - contra - Peeter Peeter Slaats, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 5-10-2 als restant van de bede 1724 -'25.
R 117 fol 45vo 21-10-1733
Lijske Hendrik Canters verpacht aan Aart Andriessen de Zeeger:
- huizen, schuren, schoppen, hoven, aangelagen, landerijen en groesvelden.
Huurtermijn: 10 jaar.
Alle lasten, pachten en renten zijn voor rekening huurder.
Het onderhoud is voor rekening huurder.
Huursom: Hij zal de verhuurster onderhouden in kost, drank enz. en nog 
         - ƒ 5,-/jr. voor een nieuwjaar.    
         Het onderhoud zal aan de arbitrage van schepenen voorgelegd kunnen 
         worden.
R 145 22-10-1733
De kinderen en erven van wijlen Willem Loomans zullen verkopen - de goederen
t.n.v. Paulus Petrus Hendrik Canters - en gelegen te Asten.  
Zie transport - R 94 - fol. 11vo - 8-12-1733.
Dit om daaraan te verhalen een kapitaal van - ƒ 150,- met de intrest.
R 94 fol. 8vo 31-10-1733

Autorisatie.
De, door deurwaarder Michiel de Gasee, te 's Bosch, bij executie verkochte 
goederen van Jan Wouters en Marcelis van Heugten, tot verhaal van ƒ 11-10-0/jr.
t.b.v. de beurs gefundeert door Jan Jansen van Aerle.
De voors. deurwaarder heeft, op 28-8-1733, verkocht aan Antony Willem Hasen.
- land op Vordeldonck 13 l.

1. de Coestraet
2. Bernart van Hove
3. de straat
4. Marcelis Lomans

- groes op de Roeter 3 l.
1. Bernart van Hooff
2. kn Willem Loomans

- weiland het Eeusel - op Vordeldonck 3 l.
1. Frans Lamberts
2. kn Marcelis Berckers

Koopsom: ƒ 36,-.
Hij heeft verkocht aan Willem Jan Loomans:
- huis, en aangelag t.n.v. Marcelis Dircx, op Vordeldonck 5 l.

1. Francis Fransen
2. de straat

- groes op Vordeldonck ╜ l.
 1-2. weduwe Hendrik Vervoordeldonck

Koopsom: ƒ 66,-
R 117 fol. 46vo 02-11-1733
- Dielis Hendrix,
- Mattijs Jan Peeters - en
- Jan Jan Jelis.
Zij verklaren ter instantie van Jan Teunis Smits, te Vlierden, dat zij en hun 



ouders hebben betaald en nog betalen aan Jan Teunis Smits:  
- een rente van - ƒ 10-10-00/jr. - en sedert ?? - ƒ 8-10-00/jr.
Zij weten niet uit welke hoofde zij de rente verschuldigd zijn.
R 117 fol. 47 04-11-1733
Lijsbeth Canters verklaart - 's nachts, tussen de 2e en 3 nov. l.l. gehoord
en gezien te hebben dat er op het huis van wijlen Jan Marten Doensen is gewor-
pen geworden en ook dat zij veel mensen daar heeft horen lopen en werpen - doch
niemand herkend te hebben.
Goort Jan Smits, soldaat onder het regiment van colonel Dugten, verklaart dat 
op de tijd als voors. - op de deur van het voors. huis met stenen is geworpen
en door de glazen is gesmeten.
Hij heeft alleen Hendrik Goort Hoefnagels en Hendrik Jansen Verlensdonck her-
kend.
R 117 fol. 48 04-11-1733
- Floris Pieter von Cotzhuysen, secretaris - en
- Michiel van de Cruys, president.
Zij verklaren ter instantie van Hendrina - weduwe Willem van Weert en Peter
Peters - dat zij weten t.h.v. Michiel van de Cruys te zijn geweest in gezel-
schap van Jelis Vreynsen en Jan van Helmont en toen gehoord hebben dat er "ver-
schil" was over de penningen die op het comptoir van de Gemene Middelen aan 
Mevr. Hubert, te 's Bosch, worden betaald.
Jelis Vreynsen heeft gezegd - dat als Jan van Helmont hem een zekere som geld
wilde geven, hij Jelis, op zich nam wat er van het Comptoir over hen mocht 
komen en dat hij daarvoor instond. 
Jan van Helmont heeft daarop een accoord gemaakt met Jelis Vreynsse "voor eenen
gulden" die in hun presentie is uitbetaald.
R 117 fol. 49 07-11-1733
Tony Tony Fransen verpacht aan Hendrick Marten Gielens:
- groes/land int Lindert 3╜ l.

1. Bernardus Brunas
2. Jan Peeter Smits
3. Dries Peeters
4. de weg

Hem verhuurder aangekomen bij koop van Paulus Canters.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 2,-/jr. en de lasten.
R 33 - 52 25-11-1733 1/2

Extract uit het protocol van transporten
en obligaties van Waalre en Valkenswaart

Hendrik Verhagen, Mr. Vackenier, te Valckenswaart - als momboir van Sara van 
Ham - weduwe Jacobus Booms - rekest d.d. 3-9-1733 - stelt zich borg voor - 
ƒ 700,- t.l.v. de gemeente Asten en t.b.v. de minderj. kinderen van wijlen Jan
Verhagen - g.g.m. Sara van Ham - d.d. ....
Deze - ƒ 700,- zijn gekomen van Maria Verhagen "moeye" van de kinderen en 
overleden te Antwerpen.  
  

Aan drost en schepenen van Waalre en Valckenswaardt
Sara van Ham - laatst weduwe van Jacobus Booms, te Valckenswaart - geass. met
Hendrik Verhagen, geeft te kennen dat zij bevonden heeft dat haar boedel, na



het overlijden van haar man is belast met ruim - ƒ 300,-, terzake van ingekoch-
te winkelwaren t.b.v. haar winkel.
Om te vermijden dat zij in rechten wordt aangesproken en om haar winkel verder
te kunnen blijven drijven, dit ook t.b.v. haar opgroeiende kinderen, heeft zij
nodig "wel" - ƒ 800,-.
Zij verzoekt deze t.l.v. haar huis en goederen te mogen "negotieren".
Ook is het nog zo dat haar kinderen, na het overlijden van haar "moeye", Maria
Verhagen - hebben verkregen - ƒ 825,- t.l.v. de gemeente Asten. 
Zij en haar momboiren zouden liever zien dat dit kapitaal vrijkomt dan dat zij 
hun goederen moeten bezwaren.
Reden waarom zij verzoekt de obligatie van - ƒ 775,- te mogen verkopen.

21-12-1733 2/2
Extract uit protocol van Allerley-actens Waalre en Valckenwaart

Michiel van de Cruys, president, te Asten, krijgt procuratie om de obligatie
van - ƒ 775,- t.l.v. Asten en t.b.v. weduwe Jacobus Booms - te transporteren 
aan Pieter Frans Dankers, Mr. Valckenier, te Valckenwaart.        
R 94 fol. 11vo 08-12-1733 ook: R  27 - 07-09-1733,

     R 145 - 22-10-1733
            R 149 - 15-03-1734

- Goort Lomans, voor zich - en met Antoni Lomans als momboiren van de minderj.
  kinderen van wijlen Willem Lomans,
- Francis en Peter Lomans,
Kinderen en erven van wijlen Willem Lomans.
Zij verkopen aan Peter Verberne:
- groes in het Root 3 l.

1. kn Jan Jacobx
2. Willem Lomans

- land het Willighackertje - in 't Liender 1╜ l.
1. Jan Aart Smits
2. Matijs Philipsen

- land 1╜ l.
1. weduwe Frans Huyberts
2. kn Aart Arts

Belast met: 7 oortiens/jr. aan het huis van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ 68,-.
R 33 - 52 18-12-1733
Hendrina Clemans - weduwe Willem van Weerdt en Peter Peters, aanleggers.
- contra 
Jelis Freynssen, den decker - op Ostaden, gedaagde.
o.a.:
 2. Hendrina Clemans is in 1731, geweest t.h.v. de president van Asten en heeft 
    daar aan Jan van Helmondt, schepen, - ƒ 100,- overhandigd, om namens haar 
    te betalen op het comptoir der Gemene Middelen, t.h.v. Hr. Huybert, te 
    's Bosch. 
 5. Op dezelfde dag heeft Hendrina Clemans aan gedaagde - ƒ 60,- overhandigd,
    ook, om te betalen op het voorn. comptoir.
 7. Tot hun misnoegen hebben aanleggers, na terugkomst van de "gezondene" te
    horen gekregen dat door de vrouw van Huybers - ƒ 17-12-12 minder was ont-
    vangen dan - ƒ 160,-.
 8. Aanleggers zijn genoodzaakt geworden aan het Comptoir - ƒ 17-12-12 te vol-
    doen.
11. Enige tijd later zijn tussen Jan van Helmondt en Jelis Freynssen, in een 



    gezelschap, waarbij Floris Pieter van Couthausen en Michiel van de Cruys
    waren "discours en woordenwisselingenen argueringen" ontstaan betreffende
    het overdragen van de voorn. - ƒ 160,-.
    In deze discussie heeft Jelis Freynssen duidelijk gezegd - dat als Jan van
    Helmondt hem een "zekere" som zou geven, hij Jelis, op zich nam het Comp-
    toir te betalen.
    Hij zou dan ook de "schade" op zich nemen.
19. Hij zou dit doen voor ΘΘn gulden, hij heeft deze ook ontvangen in het bij-
    zijn van getuigen.
22. Tot nu toe heeft hij echter aan zijn plicht tot vergoeding der schade aan
    de aanleggers niet voldaan - zijnde de - ƒ 17-12-12.
28. Reden om hem te "dagen".
R 22 fol. 16 21-12-1733
Mathijs Windels, te Roermondt, zegt - dat zijn minderj. zoon, omtrent St. Bar-
tholomeus l.l., te 's Bosch, in het Hoefeyser, op de kar van Joost Jacob Cuy-
pers, inwoner van Asten, heeft opgeladen "een reyssack" met goederen om te
Roermondt af te leveren - voor de som van 4 schellingen.
Deze zijn hem ook, te Roermond, voldaan.
Er ontbrak echter een "keursleif" aan de goederen - waarde - ƒ 5,-.
Tot nu toe hebben ze dit, ondanks minnelijke verzoeken, niet kunnen bekomen.
Joost Jacob Kuypers zegt - dat hij te Roermond de volle vracht heeft genoten,
ook dat hij de "sack" op zijn kar heeft gehad en dat deze te Asten op zijn kar 
is blijven liggen, mede omdat de zoon van Windels hem niet van de kar wilde 
nemen.
De volgende morgen bleek de "sack" geopend te zijn en het "leif" daaruit ver-
dwenen.
Verder had hij van andere voerlui, die hij op zijn kar had, gehoord dat in de 
"sack" een "keursleif" was en dat dit 3 gl. 5 st. gekost had.
Schepenen hebben een poging tot bemiddeling gedaan die echter door Joost Jacob
Kuypers is afgewezen.
Hem wordt nu opgelegd een keurslijf te leveren - ofwel 3 gl. 5 st. te betalen 
alsmede de kosten van het recht.
Mocht hij binnen driemaal 24 uur na deze insinuatie e.e.a. niet voldaan hebben 
dan wordt hem opgelegd - of een keurslijf te leveren of - ƒ 5,- te betalen.
R 117 fol. 50 22-12-1733
- Jan van Helmont, 65 jaar - en
- Bendert Vervoordeldonck, 68 jaar, schepenen, altijd hier woonachtig geweest.
- Dielis Aarts van den Bergh, 75 jaar,
- Mattijs Jan Peeters, 27 of 28 jaar.
De twee eerste deponenten verklaren - dat zij weten en van hun grootvaders ge-
hoord hebben dat de voorouders van Jan van Helmont met de erfgenamen van Huy-
bert Jan Tielen
- een rente en kapitaal hebben afgelost - die hen bij deling der rente, staande
  t.l.v. de gemeente Asten in haar goederen waren toegevallen.
De derde deponent verklaart dat hij van Jan Dielis de Laaser, zijn oom, nu
ca. 10 α 12 jaar geleden overleden, menigmaal heeft horen zeggen dat hij,
Jan Dielis de Laaser, had aangenomen van de gemeente:
- een akker en beemdje - op de Hindert
mitsgaders hij aan Jan Tonis Smits, te Vlierden, betaalde een rente van 
- ƒ 4,-/jr. te lossen met - ƒ 100,-.
Hij deponent is zich wel bewust dat zijn oom aan Jan Toenis, geen andere rente 
was verschuldigd.
De vierde deponent verklaart - dat Jan Tonis Smits, te Vlierden, hem tot vol-



doening van een rente van - ƒ 3,-/jr. heeft "aengemaent" en dat hij in october
1732 aan Jan Tonis heeft gegeven - ƒ 5,- en dat hij enige jaren daarvoor ook
3 gl. of een rijksdaalder heeft gegeven. 
Er is daarvan geen quitantie gegeven, die hij, deponent, wel vorderde - waarop 
Jan Tonis antwoordde:  "Als ghij gelijck betaelt dan sal ik U quitantie geven".
Verklarende verder - uit de mond van zijn vader, die bijna honderd jaar oud is 
geworden, meermalen gehoord te hebben dat deze een rente betaalde van 3 gl./jr.
en Hendrik Peeters, zijn broeder, 1 gl. 10 st./jr. samen 4 gl. 10 st./jr. aan
Jan Tonis Smits, te Vlierden - zonder te weten waarvan deze gekomen zijn.  
De twee deponenten verklaren nog dat zij borgemeester van Asten geweest zijn,
- Jan van Helmont in 1701 - en
- Bendert Vervoordeldonk in 1687
en dat zij in die tijd van de toenmalige regenten hebben horen spreken van een 
rente die betaald zou zijn als Jan Tonis Smits nu vordert van de gemeente.
Jan van Helmont voegt daar nog aan toe, dat omtrent 1690, hij, na zijn ouders
dood, het borgemeestersboek heeft waargenomen en dat hij over de voors. rente
nooit een aanmaning heeft gehad en veel minder deze betaald.
R 117 fol. 52 24-12-1732
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Florens Pieter von 
Cotzhausen, collecteurs der verponding, 1731, in arrest:
- de onroerende goederen van Aleke - weduwe
  Hendrik Bernardts - voor de som van ƒ  3-04-12
- Jacob Colen ƒ  0-12-00
- Hendrik Aart Tielen                   ƒ  4-01-00
- Jan Peeter Smits ƒ  2-19-04
- weduwe doctor Canters ƒ  8-04-06
- Peeter Jansse Pollen ƒ  4-06-02
- kn Dirck Gerits ƒ  6-07-08
- Maria Sporenbergh ƒ  3-17-06
- Frans Jansen en Jacob Bax ƒ  2-18-00
- Marcus Sauve ƒ  2-19-02
- Jan Frans Hoefnagels ƒ  1-05-00
- Jan Aart Coopmans ƒ  2-18-05
- Frans van Rut ƒ 11-05-00
- weduwe Jan van de Loverbosch ƒ  3-02-00
- Jasper Hendricx ƒ  2-04-12
- Jan Joosten ƒ  4-10-06
- Hendrick Meuwissen ƒ  3-19-08
- weduwe Jan Joosten ƒ  1-17-00
- weduwe Hendrick Canters ƒ  3-02-05
- Marten Kerckhoff ƒ  5-02-00
- Peeter Jan Franssen ƒ  2-09-04
- Jan Hendricx ƒ  7-02-00
- weduwe Philips Thomas ƒ  3-10-00
- Evert Tielens ƒ  2-16-00
- Hendrik Jansen Hoefnagels ƒ  1-10-08
- Hendrik Jansen Hoefnagels ƒ  4-05-04
- Huybert Abrahams ƒ  4-02-00
- Hendrick van den Bleeck ƒ  3-05-06
- Gijsbert Hoefnagels ƒ  1-10-00
- Jacob Bax ƒ  2-09-00
- Frans van de Loverbosch ƒ  1-09-00
- weduwe Hendrik Canters ƒ  4-00-00
- Francis Zarris ƒ  5-09-14
- Joost Doensen ƒ  4-08-14



R 14 fol. 323 25-12-1733
- Hendrien Klemens  - weduwe Willem van Weert en Peeter Peeters, aanleggers -
  contra - Jelis Vrienssen, te Oostaden, gedaagde.
  Gedaagde zegt - dat jij een behoorlijke quitantie heeft afgegeven van het 
  door hem te 's Bosch betaalde geld.
R 117 fol. 53 28-12-1733
Mary van Geldrop - weduwe Teys Hendricx heeft geen staat en inventaris gemaakt 
t.b.v. haar zoon, Jan Teyssen (die ca. twee maanden geleden overleden is)
Zij wil hertrouwen met Antony Muyen j.m.

Roerende goederen.
- een beddekoets, bed en voorhangsel,
- kussens, dekens een wieg,
- een "schapray",
- ƒ 150,-,
- ƒ  20,- gekomen van het verkochte huis en land van wijlen haar man.
R 117 fol. 54 30-12-1733
- Geef Paulus, 78 jaar, oud borgemeester, 1713 - '14, altijd hier gewoond 
hebbende - en 
- Jan Joris van Hoff, 65 jaar, ΘΘn der vier gezworen mannen.
Zij verklaren ter instantie van de regenten van Asten.
De eerste deponent - dat hij weet en ook gehoord heeft van zijn voorzaten en
oude naburen - "dat een bedeelinge van de renten staende t.l.v. de gemeynte
Asten in haere goederen waeren aenbedeelt".
De tweede deponent - dat hij zeer wel weet dat hij door Huybert Jan Tielen,
zijn vrouws vader, heeft horen zeggen - dat Huybert Jan Tielen met de oude Jan 
van Helmont "een rente soo hem bij de bedeelinge der renten, staende t.l.v. 
de gemeynte Asten, in haere goederen waeren geset" ook door hem bij de credi-
teuren gelost waren.



R 94 fol. 12vo 04-01-1734
Marten van Deursen verkoopt aan Jan Jansen van Dijck:
land in 't Dorp 1 l. 

1. de pad
2. Jan van Dijck
3. Michiel Willems
4. erven Willem Goort Loomans

Koopsom: ƒ 15-15-00
R 117 fol 55 04-01-1734
Joannes van der Linden, peelmeester, verklaart ter instantie van de regenten
van Asten - dat hij zeer wel weet dat, in 1727, omtrent october, hier te Asten
was ontstaan de besmettelijke ziekte de rooden loop en dat de Raad van Staten
"de goedtheyt hebben gehadt" om wijlen doctor Knips, te Eyndhoven, te autorise-
ren "tot curreeringe".
Dat hij deponent, als voogd van de minderj. kinderen van zijn halve broer,
Jan Smits, door de chirurgijn, Francis Graats, in die tijd hier wonende, "tot   
voldoeninge van geleeverde medicijnen en vacatie verdient aen de voors. depo-
nents halve broeder Jan Smits en sijne kinderen die alsdoen met die besmette-
lijcke siekte van de roode loop oock waeren besoght is aengemaent geworden"
ter somme van - ƒ 7,-.
Deze som is door hem, deponent, bij moderatie voldaan.
Hij weet ook nog dat de medicijn leverantie plaatsvond v≤≤rdat Knips te Asten 
was gekomen.
Knips logeerde, toen hij te Asten was, "ontrent" de plaats waar hij, deponent,
woonde.
R 94 fol. 13vo 05-01-1734
Helena Willem Smulders - weduwe Ariaan Boons, te Valkenswaart, verkoopt aan
Pieter Frans Danckers, valkenier, te Valkenswaart:
- 2/3e deel in 1/4e deel van een obligatie van - ƒ 3100,- zijnde - ƒ 516-12-10
als zij bezit als ΘΘn der erfgenamen van wijlen Peter Lucas Booms.
Obligatie - d.d. 2-3-1699 - Asten.
R 117 fol. 56 05-01-1734
- Pieter de Cort, drost,
- Michiel van de Cruys, president - en
- Jan van Helmont, schepen.
Zij verklaren te instantie van de regenten van Asten - dat zij zeer wel weten
dat zij, op 1 oct. 1727, ten tijde van de besmettelijke ziekte "den Rooden 
Loop" te Asten zijn geweest t.h.v. Michiel van de Cruys, in de grote kamer,
bij J.C. Swinckels, med. doctor, te Venlo.
Dat zij, deponenten, aan deze dokter verzocht hebben, ter voorkoming "der
grasseeringe" van de ziekte om instructies te willen geven aan de chirurgijns
van Asten.
Deze accepteerde dat ook.
Door ons zijn toen ontboden - Francis Graats en Hendrik Halversmit.
Wij hebben toen tegen deze chirurgijns gezegd (in substantie) "de Heer Swinc-
kels sal U instructie geven wat medicamenten in dese sieckte gebruyckt dienen
te worden en indien eenige ingesetenen buyten staet sijn U.L. te konnen betaa-
len dat sal men wegens den Armen betaelen".
Wij hebben dit ook doorgegeven aan de provisoren van den Armen.
De chirurgijns hebben ons beloofd "haer devoir" te doen.



Hendrik Halversmit heeft derhalve uit de Armenkasse - ƒ 50,-, bij accoord, 
toegevoegd gekregen.
De tweede deponent voegt er nog aan toe - dat ca. drie jaar geleden Francis 
Graats aan zijn huis is gekomen en hem overleverde een specificatie van gele-
verde medicijnen, tijdens de besmettelijke ziekte gedaan aan enige ingezetenen,
met het verzoek, of hij, deponent, die personen voor hem, Graats, tot voldoe-
ninge wilde constringeren.  
R 94 fol. 17 06-01-1734
Margriet Jan Walravens - g.m. Lindert van Gerven verkoopt aan Jan Jansen van
Dijck:
- groes in de Steegen 4 l.

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

Koopsom: ƒ 60,-.
R 117 fol. 57 06-01-1734
- Dielis Hendricx - en
- Jan Gelis verklaren ter instantie van de regenten van Asten - dat zij, depo-
nenten en hun ouders betaalden en nog betalen aan Tonis Jan Smits, te Vlierden:
- de eerste deponent - een rente van - ƒ 1-10-0/jr.
- de tweede deponent - een rente van - ƒ 4-00-0/jr.
zonder ooit geweten te hebben waarom zij deze rente betaalden.
Ook is hen nooit gezegd dat deze rente losbaar was met - ƒ 150,-.
Als zij dit hadden geweten hadden zij deze rente "al voor lange jaaren gelost"
omdat zij in die tijd hiertoe in staat waren.
Nu echter in deze tijd, nu zij nauwelijks de landslasten kunnen betalen, is dat
onmogelijk.
R 117 fol. 58 06-01-1734  
Paspoort voor: Anna Maria Haseldonck, j.d., haar vader, Jan Haseldonck, is   
               collecteur geweest.
R 117 fol. 59 07-01-1734
- Peeter van de Voorst, schepen - en
- Ariaan Jan Hoefnagels
verklaren ter instantie van Joost van Weerth.
de eerste deponent - dat hij, op 21 dec. l.l., bij de verkoping der goederen
van Frans Peeters van Bussel, gehouden t.h.v. Michiel van de Cruys, aanwezig 
is geweest. En met Simon van den Boomen en Joost van Weert, wanneer het in-
zetten van Joost van Weerth was gedaan, uit de keuken in de grote kamer zijn
gegaan en zich daar bij het vuur gezet hebben.
Hij heeft daar van Joost van Weert gehoord, zeggende tegen Simon  van den Boo-
men: "Hebben wij malcanderen niet versproken, dat wij het samen souden hebben"
en waarop Simon antwoordde: "Dat geen last hadde gegeven van soo hoogh in te
setten."
Zeggende Joost verder: "Waarom dat geen borge wilde blijven en of sijn woordt 
niet van te houden".
Simon repliceerde hierop: "Alles wat ik geseyt hebbe sal ik staen".
En zei Joost weer: "Waerom hem dan verscheyde reysen hadde aengestoten". 
Waarop Symon zei: "Niet te weten wat met het aenstooten wilde seggen".
En Joost weer zei: "Dat wel wiste wat geseyt hadde maer niet en wilde seggen
en wel beeter wiste".
En verklaarde de eerste deponent - dat hij niet altoos bij het vuur was blij-
ven zitten maar aan de tafel was gaan drinken, latende Joost van Weert, Simon
van den Boomen en Ariaan Jan Hoefnagels in de kamer zitten.
De tweede deponent verklaart, dat hij, zittende aan het vuur, uit de mond van 
Symon van den Boomen had horen zeggen: "Dat aen Joost van Weert voor de halfs-
heyt van de penningen stondt".



Waarop Joost van Weert zei: "Ik geef nu den duyvel daeraf" en de keukendeur met 
een klap (dichtgooiende ?).
R 94 fol. 17vo 09-01-1734

Huybert Abrahams is schuldig aan Francis Willem Loomans - ƒ 170,- α 4%.
R 22 fol. 19 11-01-1734
Jacobus Bartels van den Steen, te Meyl, zal gezien zijn eis - d.d. 15-5-1733 -
tot betaling van - ƒ 11-5-0 door (NN) zijn annotatieboek overleggen.
R 33 - 52 11-01-1734 1/3

Copie.
Op heden, 11 jan, 1734, zijn de geδxecuteerde goederen van de weduwe Frans
Peeters van Bussel (provisioneel) publiek verkocht.
Om daaraan te verhalen - ƒ 18-10-4 verponding over 1731. Dit t.b.v. de rent-
meesters van 's landscomptoiren, te 's Bosch.    
Op 31-12-1733 zijn deze goederen door Joost van Weert: 
- ingezet geworden op   ƒ  600,-
- en afgehangen van   ƒ 2000,-
- gedaald op de ingezette som en heeft Joost van Weert
  twee slagen "geslagen" en is koper geworden.
Hij heeft echter niet aan de condities kunnen voldoen: 
- het stellen van "borge" - en
- het betalen an den "onraet".
Volgen de nieuwe condities.
"Ende wierdt wel expresselijcke geconditioneert om deese goederen ten meeste
profijt van de crediteuren te veralinieeren, dat deese goederen op versoeck
van - Jan Goort Loomans, Hendrick Aart Tielen, Joost Jan Wilberts, Juffr. de
Laure en Jan Tijssen van Dijck als crediteuren"
Eerst in het geheel en daarna in percelen "ten beurde" worden gebracht.
Het betreft:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. kn Jan Wilberts
2. Jan van Dijck
3. de straat
4. de eigenaar

- land de Haas 3 l.
1. Jan van Dijck

 2-3. Joost Janse
- land de Beek 2 l.

1. Peeter Martens
 2-3. Dielis van Heughten

- land de Kamp 5 l.
 1-2. Marten van Dijck  
 3-4. Joost Janssen

- land het Oulant 1 l.



1. Joost Janssen
 2-3. Hendrick Hendricx

4. Marten van Dijck
- land den Dryhoeck 1 l.

1. Marten van Dijck
2. de gemeente
3. Geeff Paulus
4. Peeter Martens

- land het Lanckackertje 2 l.
1. Geeff Paulus

 2-3. Jan Driessen
4. Aert Wilborts

- hooigewas de Magere-acker 3 l.
 1-3. de gemeente

2. Joost Janssen
4. Peeter Nelis

- hooi- weiveld 24 l.
1. Geeff Paulus
2. Joost Janssen
3. de gemeente
4. Jan van Dijck  

- groes de Venne 1 l.
 1-2. Marcelis Driessen

3. Jan Driessen
4. Geeff Paulus

- groes het Heyvelt 1 l.
 1-3. Peeter Janssen

2. Joost Jan Wilberts
4. de eigenaars

- groes de Vund 1 l.
1. Symon Peeters
2. de straat

- huis, hof en aangelag 2 l.
1. Symon Peeters

 2-4. de straat
- land de Wilige acker 9 l.

1. Geeff Paulus
2. Joost Jansse
3. Toenis Peeters
4. Peeter Martens

- land het Hoeckackertje 4 l.
 1-2. Marten van dijck

3. Goort Janssen
4. Jan Driessen

- land de Venne 1 l.
1. Marten van Dijck
2. Jan Driessen
3. Hendrick Hendricx

- weiveld de Doreman 6 l.
1. Geeff Paulus
2. Dries Janssen
3. Hendrik Hendricx
4. Marten van Dijck

- hooigewas het Geleentvelt 3 l.
1. Joost Janssen
2. Marten van Dijck
3. de gemeente



4. Jan Peeters
- hooiwas den Kraenenbempt 3 l.

1. Hendrick Hendricx
2. Peter Nelis
3. Jan Driessen
4. de gemeente

- hooiwas den Rietbempt 3 l.
1. Dielis van Heughten
2. Jan Peeters

 3-4. Peeter [Franssen]
- groes het Hoyvelt 1 l.

1. Joost Janssen
2. Marten van Dijck

Belast met: ƒ 4-5-0/jr. in een een meerdere rente van - ƒ 8-5-0/jr. aan de
                        Kempenaer - te gelden met: Marten Wilborts van Dijck

 en Jan Teyssen van Dijck - dit uit de goederen aan 
 den Dijck.

- ƒ 300,- aan Hendrick Aert Tielen.  
- ƒ 250,- aan de kn Goort Goort Loomans - nu Jan Goort Loomans, de 
          zoon - schepenacte - d.d. 15-11-1707.
- ƒ 200,- aan de kn Jan Wilberts - schepenacte - Eyndhoven - 
          3-4-1708 - t.b.v. Mattijs van Hooff en door de erfgenamen
          verkocht op 23-5-1713 - schepenen Eyndhoven - aan Heer
          Dommelberge, Heer van Blaertem - die deze weer heeft ver-
          kocht, op 25-9-1733, voor schepenen Eyndhoven - aan de 
          voors. kinderen.
- ƒ 200,- t.l.v. Frans van Bussel aan Juffr. de Laure - schepenen 
          Asten - d.d. 12-8-1715.
- ƒ 200,- aan Marten Willem van Dijck.

In deze acte is verder alleen sprake van de verkoop van:
- het hooi- weiveld 24 l.

Koper: Goort Jan Loomans.
Op dit stuk rust ook de rente van - ƒ 4-5-0/jr uit de meerdere rente van
ƒ 8-5-0/jr.    
 

26-07-1732 2/3
Extract uit het protocol van Allerhande achten van Lierop.

Annaken - weduwe Frans Peeters van Bussel - geass. met Aart Verhees en Martinus
van Bussel, haar meerderj. zoon. Allen te Asten.
Zij verklaarde aan haar zoon in huur gegeven te hebben:
- huis, hof, dries en aangelag - gelegen aan den Dijck

1. Jan van Dijck
2. Marten Marceelis
3. de eigenaars
4. de straat

Met alle landerijen daaraan behorende en zoals de goederen in bewoning en ge-
bruik zijn bij de comparante.
Huurtermijn: 8 jaar - vanaf Pasen 1733.
Huursom: ƒ 13,-/jr. en 13 vat rogge/jr. 

   1734 3/3
Memorie van kosten en verschotten gedaan door Peter Jan Wilberts aan 
het huis, bewoond door Martinus van Bussel:
de strodekke voor "deckloon" ƒ  6-04-0
Peter Jan Wilberts als timmerman ƒ  6-05-0
aan "upperen en dienen" ƒ    3-19-0  

ƒ 16-08-0
R 117 fol. 60 15-01-1734
Jan Joost Hoefnagels verklaart ter zake van de koop tussen hem en Francis 
Zarris, aan ons schepenen, over te dragen "zeekere sack met gelt" waarin zo-
als hij, Hoefnagels, zei - ƒ 125,- in zou zitten - om ter secretarie te con-



signeren.
De zak is door ons aangenomen en in presentie van Hoefnagels overgedragen
aan de secretaris welke hem in ons aller aanwezigheid heeft "toegecachetteert"
en onder zich genomen.
R 94 fol. 18vo 19-01-1734
Francis Zaris, te Tongere, verkoopt aan Joost Jan Hoefnagels:
- huis, hof en aangelag 5 l.

 1-2. de straat
3. Martinus Jan Paulus
4. erven Jan Paulus

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.  
- ƒ 5-00-0/jr. aan de rentmeester van de Beursen, te 's Bosch.

Koopsom: ƒ 125,- 
  ƒ   9,50 zijnde - ΘΘn pistol voor

 de vrouw van Francis Zaris.
Lasten : ƒ 187,50.

R 117 fol. 60vo 30-01-1734
Staat en inventaris van de goederen die Merie van Geldorp - weduwe Teys Hen-
dricx - en nu g.m. Antony Muyen - met wijlen haar man in gemeenschap heeft
bezeten.
"Bij deselve Maria van Geldorp, geassisteert met haar voors. man ten overstaan
van ons, onderschreven geregte persoonen ter requisitie  van [Maria Barbara]
Verhoysen - weduwe Jan Matteyssen - voor haar selve en als moeder en wettige
voogdesse van haar doghter bij voors. Jan Matteyssen aan haar verweckt".
Opgemaakt als volgt:

Zeer grote inventaris - o.a. hieruit:
1e kap. Onroerende goederen

- land de Loo 4╜ l.
1. het gewezen Convent
2. Marcelis Peeters

- land/groes de Kamp 7 l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. weduwe Wilbert Peeters

- de moeshof - in het Dorp - gekomen van Juffr. van de Lith.  
- een klein huisje - met de moeshof - gelegen ontrent de Kerk.
  Waarin zij, comparante, woont.

1. het straatje
2. Jan van Rut

Belast met: 1 rijksdaalder/jr. aan den Armen van Asten. 
- 1 st. cijns/jr.

- groes aan het Slotje 2╜ l.
1. Marcelis Peeters
2. het straatje
3. erven Willem Loomans
4. de straat

- de hofstad en de moeshof van een huis - te Ommel
  Zoals Antony Muyen en zijn moeder is aangekomen.
Belast met: 2╜ st./jr. Geestelijke pacht, te 's Bosch.



2e kap. Winkelgoederen
o.a. 
Textiel: - chargie, dobbelsteen, wolle vlem, royen bay, 
           miselaer, calmeyn, linnen, blauwe boesel, 
           caton, grofdoeck,
         - donselaar, knopen, garen, lint enz. ƒ 150-00-00
 

3e kap. Bedden en lijnwaad
Kussens, lakens, tijk, gordijnen, slopen ƒ  50-00-00

4e kap. Tin
Schotels, borden, kommen, lepels - samen 37 pond ƒ  14-00-00

5e kap. Koper
Beddepan, koffieketel, koeketel ƒ   7-00-00

6e kap. IJzer en blik
Potten, ketels, o.a. nog een "blecken weeverslamp" ƒ   6-00-00

7e kap. Houtwerk
Twee weefgetouwen en spoelen ƒ  30-00-00
Beddekoetsen, gootbanken, enige kasten, stoelen, schotel-
rekken, twee "herringhvaeten". ƒ  78-00-00

8e kap. Glas en aardewerk
Bloempotten, schotels, kannen, glaaskens, koep en schotels,
boterpotten ƒ   3-00-00

9e kap. de bijen
32 stokken levende bijen ƒ  40-00-00
 3 ankers honing ƒ  21-00-00
20 bijen "coppen" ƒ    10-00-00    

ƒ    71-00-00
10e kap. actieve schulden

Aan de boedel Ida van de Loverbosch ƒ 182-07-00
Volgens het schuldboek "goet en quaat" ƒ  70-08-00
Een obligatie t.l.v. Agnes van de Cruys ƒ 150-00-00
Een obligatie t.l.v. Jan van Riet ƒ 200-00-00

11e kap. papieren schulden
Aan de weduwe [     ] Joosten ƒ  50-00-00
Aan vrouw van Morsel, te Eyndhoven ƒ  19-04-00
Aan Maria "in den Bril" ƒ   5-00-00
Aan de verver ƒ   5-00-00
Becx, in ht stadhuis, te Helmont ƒ   4-00-00
Mathijs Antony Muyen, als naaste bloedverwant van pastoor 
Mennens, te Swamen, heeft ontvangen, voor acht jaar, uit
de door de pastoor gefundeerde beurs ƒ 248-00-00
Die zijn vader voor aankoop van goederen gebruikt heeft en
dus terugbetaald moeten worden.
Daarna heeft Jan Antony Muyen uit dezelfde beurs ontvangen 
- ƒ 124,- voor de eerste vier jaar en - ƒ 84,- voor de 
volgende vier jaar ƒ 208-00-00
Die ook gebruikt zijn voor de aankoop van goederen. 



12e kap.
"Staet te noteeren dat schier of morgen in taxatie te 
brengen komt - dat Jan Teyssen, van de comparante, voor 
zijn huwelijksuytsetsel heeft gehadt" ƒ 200-00-00
Mattijs Antony Muyen heeft voor zijn uitzet gehad ƒ 180-00-00 
R 94 fol. 19vo 31-01-1734
Gerrit van Riet, vorster, heeft procuratie, om te executeren, wegens het
niet betalen van de dorpslasten - de goederen van: NN.
Hij verkoopt aan Marten van de Loverbosch:
- huis, hof en aangelag  7 l.

1. de straat
 2-4. Adv. Swinckels

3. Jan van de Cruys
- land 4╜ l.

1. Joost IJsbouts
2. Willem Roefs
3. de straat
4. de eigenaars

- land 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. Willem Roefs
3. Joost IJsbouts
4. Tony Muyen

- lans 1╜ l.
            1-2-3. Willem Roefs

4. Wilbert Peeters
- land 1 l.

            1-2-3. weduwe Jan van de Loverbosch
4. Wilbert Peeters

- land 2 l.
 1-3. Willem Roefs

2. het gewezen Convent
4. Tony Muyen

- land 2 l.
1. Antony Voermans
2. weduwe Jacob an de Cruys

 3-4. de straat
- land 3 l.

 1-2. adv. Swinckels
 3-4. weduwe van de Loverbosch

- groes 1 l.
 1-3. Bendert van Hooff

2. de straat
4. Aert [Driessen]

- groes 4 l.
1. Swinckels     
2. Cornelis Manders
3. Francis Verrijt
4. de gemeente

Belast met: ƒ 3-0-0/jr. aan de Kempenaar.
- ƒ 1-8-2/jr. aan het Huis van Asten.
- 2 duiten/jr. aan de heer van Helmont.

Koopsom: ƒ .......



Dezelfde heeft de goederen van de weduwe Frans Peters van Bussel - ge-
legen aan den Dijck, "geexecuteert" om daaraan te verhalen - ƒ 18-10-4 wegens 
achterstallige verponding over 1731, collecteurs: Pieter de Cort en Floris Pie-
ter von Cotshausen.
Koper was Joost van Weert - deze was echter niet solvabel.
Op 11-1-1734 zijn de goederen "ten pericul van de gebreekigen cooper" andermaal
verkocht. En hebben opgebracht ƒ 1355,-.
Ook: R 153 - 2-8-1735.   
 
Hij heeft verkocht aan Peter Jan Wilberts:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. kn Jan Wilberts
2. Jan van Dijk
3. de straat
4. de eigenaars

Koopsom: ƒ 160,-.
- land den Haes 3 l.

1. Jan van Dijk
 2-3. Joost Jansen

Koopsom: ƒ 117,-.
- groes het Heytveltje 1 l.

 1-3. Peter Jansen
4. de eigenaars

Koopsom: ƒ 17,-.
Hij heeft verkocht aan Marcelis Andriessen:
- land de Beek 2 l.

1. Peter Martens
 2-3. Dielis van Heugten

Koopsom: ƒ 14,-.
Hij heeft verkocht aan Jan Teyssen van Dijk:
- land de Kamp 5 l.

 1-2. Marten van Dijk 
 3-4. Joost Jansen

Koopsom: ƒ 60,-.
- weiveld den Doreman 6 l.

1. Geeff Paulus
2. Dries Jansen
3. Hendrik Hendricx
4. Marten van Dijck

Koopsom: ƒ 131,-.
- land het Straetackertje/veltie 4 l.

 1-2. Marten van Dijk
3. Joost Jansen
4. Jan Driessen

Koopsom: ƒ 70,-.
De verkoop is ingeschreven op fol. 26vo t.m. 29.
Hij heeft verkocht aan Jan Teyssen van Dijk:
- hooiwas het Geleentveltje 3 l.

1. Joost Jansen
2. Marten van Dijk   
3. de gemeente
4. Jan Peters

Koopsom: ƒ 72,-.



Hij heeft verkocht aan Marcelis Andriessen:
- hooiwas den Rietbempt 3 l.

1. Dielis van Heugten
2. Jan Peeters

 3-4. Peter Franssen
Koopsom: ƒ 21,-.

Hij heeft verkocht aan Willem Geeven, te Lierop:
- land het Oulant 1 l.
9 1. Joost Jansen

 2-3. Hendrik Hendrix
4. Marten van Dijk

Koopsom: ƒ 9,-.
- land den Dryhoeck 1 l.

1. Marten van Dijk
2. Geeff Paulus
3. Peter Martens

Koopsom: ƒ 24,-
- land het Lanckackertje 2 l.

1. Geeff Paulus
 2-3. Jan Driessen

4. Aert Wilberts
Koopsom: ƒ 36,-.

- land de Venne 1 l.
 1-2. Marten van Dijk

3. Jan Driessen
4. Hendrik Hendriks

Koopsom: ƒ 9,-.
Hij heeft verkocht aan Marten van Dijk:
- hooiwas   1-3. de gemeente

2. Joost Joosten 
4. Peter Wilbers

Koopsom: ƒ 61,-.
- hppiwas den Kraanenbempt 3 l.

1. Hendrik Hendriks
2. Peeter Nelis
3. Jan Driessen
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 95,-.
Hij heeft verkocht aan Peter Joost Koppens:
- groes de Venne 1 l.

 1-2. Marcelis Driessen
3. Jan Driessen
4. Geeff Paulus

Koopsom: ƒ 25,-.
- groes het Hoyveltje 1 l.

1. Joost Janse
2. Marten van Dijck 

Koopsom: ƒ 12,-.
Hij heeft verkocht aan Peter van Riet:
- groes de Vund 1 l.

1. Simon Peeters
2. de straat

Koopsom: ƒ 38,-.



Hij heeft verkocht aan Joost Jan Wilbers:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Simon Peeters
 2-3. de straat en de gemeente

Koopsom: ƒ 86,-.
Hij heeft verkocht aan Dries Verheyen:
- land de Willigeacher 9 l.

1. Geeff Paulus
2. Joost Janssen
3. Toenis Peeters
4. Peeter Martens

Koopsom: ƒ 112,-.
Hij heeft verkocht aan Jan Goort Loomans:
- hei- en weiveld 24 l.

1. Geeff Paulus
2. Joost Jansen
3. de gemeente
4. Jan van Dijk

Koopsom: ƒ 175,-.
Dit stuk is belast met:

- ƒ 4-5-0/jr. aan de Kempenaar in een meerdere rente van ƒ 8-5-0/jr.
            samen met Marten Wilberts van Dijck en nu Jan Teyssen van Dijck.
De goederen zijn belast met:

- ƒ 300,- aan Hendrik Aart Tielen.
- ƒ 250,- aan de kinderen Goort Goort Loomans - nu Jan Goort Loo-

                    mans - d.d. 15-11-1707.
- ƒ 200,- aan de kinderen Jan Wilberts - d.d. 3-4-1708.
- ƒ 200,- t.l.v. Frans van Bussel aan Juffr. de Laure, te Gemert -
          d.d. 12-8-1715 Asten.
- ƒ 200,- aan Marten Wilberts van Dijck en Jan Teyssen van Dijck.

De verkoop is ingeschreven op fol. 29vo t.m. 33vo.
R 94 fol. 23vo 01-02-1734
Jan Goort Loomans, Goort Canters en Goort Antonis van Bussel verkopen aan 
Peter Hendrick Danckers, valkenier, te Valkenswaard:
- 3/4e deel in de Witveltse-tiende en de gerechtigdheid in de smalle tiende -
  welke gerechtigdheid "rijdende" is met de tiende van Heer Beresteyn en het
  Groot Gasthuys van 's Bosch.
Hen aangekomen bij koop - d.d. 9-10-1733 - (fol. 5vo) - van Catarina Massin - 
weduwe Jan van Riet.
Belast met: 2 vat 1 cop rogge/jr. aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ 1575,-
Lasten : ƒ   50,22╜

R 146 01-02-1734
Aan het College,

Goort, Francis en Peeter - allen kinderen van wijlen Goort Loomans - g.g.m. 
Heylke, dr. Peeter Franse.
En hun vier minderj. broeders m.n. Jan, Antoni, Joost en Wilhelmus.
Zij bezitten samen ╝e deel in ╝e deel van de "geregtigheyt" van de smaltiende
in een clamptiende, te Asten.
"Rijdende" met de tiende van Beresteyn.
Het andere 3/4e deel is geweest van wijlen Jan van Riet - wiens weduwe haar



3/4e deel "der tiende en de geregtigheyt van de smalle tiende heeft vercogt
die wederom is vercogt aan de Heeren Peeter en Hendrick Danckers, die oock het
╝e part int voors. vierde part met de geregtigheyt in de smalle tiende van de
supplianten heeft gecogt voor de somme van 525 en vervolgens ╝e part vant geen 
de 3/4e parten met de geregtigheyt van de smaltiende van de weduwe Jan van 
Riet". 
Zij verzoeken, omdat het "profitabelder" is, ook voor de onmondigen, en namens
deze, om hun deel te mogen verkopen.
Marge: Na "verhoor" van Antony Loomans "bloetoom" en momboir van de minderj. 
       kinderen - wordt "fiat" gegeven.
       De opbrengsten moeten "belegd" worden.   
R 94 fol. 25 01-02-1734
- Goort Willem Loomans, molder, te Someren,
- Francis en Peter Willem Loomans,
- Antony Goort Lomans - als momboir van de vier onm. kinderen van Willem Goort
  Lomans m.n. Jan, Antony, Joost en Willem.
Allen kinderen en erven van Willem Loomans - en Heylke Peter Fransen.
Zij verkopen aan Peter Hendrick Danckers, valkenier, te Valkenswaard:
- ╝e deel in ╝e deel van een clamptiende - de Witveltse - alsmede de gerech-
  tigdheid in de smaltiende, waarvan 3/4e deel in het ╝e deel zijn geweest van
  wijlen Jan van Riet - en daarna van Jan Goort Lomans, Goort Canters en Goort
  van Bussel.
- De gerechtigdheid van de smaltiende is "rijdende" met de tiende van Berestijn 
en het Groot Gasthuys van 's Bosch.
- Op 4-1-1701 is het verkregen van Antony Vrenghs - bij tpt.
Belast met: 3 cop rogge/jr. aan de Kempenaar.  

Koopsom: ƒ 525,-.
R 117 fol. 66vo 04-02-1734
Pieter van Hogenlinden, deurwaarder, neemt, namens Anna Maria van Gangelt -
weduwe Johan Bernhart Cotzhausen, te Cambagh, hertogdom Gulik, in arrest:
- Alle goederen van Johan Christoffel Baron de Bartholff de Belven, Heer van
  Asten - om daaraan te verhalen - 1000 rijksdaalders α 5%.
R 117 fol. 67 08-02-1734
Maria van Geldorp - weduwe Tijs Hendrix - en nu g.m. Antony Muyen - geass.
met haar man - verklaart, onder eede, dat de inventaris die zij op 30 jan. l.l.
heeft opgemaakt ter requisitie van Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen 
"als wel en deugdelijck gemaeckt".
R 14 fol. 326 15-02-1734 1/3
- Otto van den Bour, coopman, te Eyndhoven, aanlegger - contra - Martinus Jan 
  Paulus, gedaagde.
R 33 - 52 15-02-1734 2/3
Otto van den Bour, coopman, te Eyndthoven, aanlegger.
- contra 
Martinus Janssen Paulus, gedaagde.
o.a.:
 3. Dirck de Louw, in leven gewoond hebbende te Eyndthoven, was, sinds 
    13-6-1711, schuldig aan de weduwe Hendrick van den Boer - voor schepenen
    Helmont - ƒ 400,- α 6%.



15. Op 1-2-1715 heeft gedaagde deze obligatie overgenomen.
20. De obligatie is, op 20-9-1732, aan hem opgezegd - wegens (?) vijf jaar
    rente-achterstand.
Opmerking: De obligatie is in handen gekomen van Martinus Janse in mindering 
           op de koopgelden van een gedeelte van een "tiende", te Asten, door
           Dirck de Louw aan hem verkocht.
           Zie insinuatie - Eyndhoven - 20-9-1732 - van Zutphen, procureur.
R 27 fol. 74 10-05-1734 3/3
Otto van de Boer, coopman, te Eyndhoven, aanlegger.
- contra
Martinus Janssen Paulus, gedaagde.
o.a.:
Wijlen Dirck de Laure, gewoond hebbende te Eyndhoven, heeft op 13-6-1711, voor
schepenen Helmont, een lening afgesloten bij de weduwe Hendrik van den Boer -
ƒ 400,- α 6%.
Bij "prompte" betaling α 4%.
De obligatie is de aanlegger ten deel gevallen in mindering van de koopsom van
"een tiende" door de Laure aan gedaagde verkocht - op 1-2-1715.
Gedaagde heeft verscheidene jaren de intrest betaald.  
Op 20-9-1733 is de "geloofte" opgezegd.
Waarbij gedaagde gehouden was aan eiser te voldoen - ƒ 400,- met 5 jr. intrest.
Aanlegger vraagt om te mogen "executeren".
Dit wordt toegestaan.
R 14 fol. 326 15-02-1734 1/2
- Anneke - weduwe Frans Peters van Bussel, aanlegger - contra - Jan Peters 
Smits, pachter en huurder van aanlegger, gedaagde.
  Gedaagde is sinds de gedane "citatie" uit haar huis "gedeloyeert" zonder haar 
toestemming.
  Gedaagde kan geen bewijs van betaling vertonen.
R 33 - 52 09-03-1734 2/2
Anneke - weduwe Frans Peters van Bussel, aanlegger.
- contra 
Jan Peters, gedaagde.
o.a.
 2. Gedaagde heeft, in 1731, gehuurd van aanlegster:
    - huis en land - aan den Dijck

1. Symon Peters
 2-3. de gemeente

 5. De huursom: ƒ 17,-/jr. groespacht.
    - 18 vat rogge/jr. "roggepacht"
    - 2╜ vijm dakstro.

10. Gedaagde is tot nu toe schuldig gebleven:
    - 1732 - groespacht ƒ  4,-

- 1733 - roggepacht    1 vat rogge
- 1733 - groespacht ƒ 17,-
- 1734 - roggepacht 17 vat rogge

13. In 1734 is een "dagvaarding" gedaan.
    Nadien heeft gedaagde "zijn gereede goederen, bestialen en erffaeffe-
    lijcke effecten" uit het huis gebracht.
    Ofschoon ingevolge - "den 10e articul en 13e articul der hueringe der Cos-  
                         tuymen ende Usantien der Hooftstadt ende Meyerije

  van 's Hertogen-Bossche" in rechten:
- Alle "haeffelijcke ende erffhaeffelijcke goederen"



  huisraad, kleren, geld enz. die bevonden worden in
  een huis - en den huurder toebehoren, zijn verbonden
  aan de huur van het huis.
  En moet de huurder eerst de huur betalen voor hij de
  goederen uit het huis mag brengen.

Aanlegster vraagt dus om aan gedaagde op te dragen - alle goederen weer in het 
huis terug te brengen.
Zodat daaraan de voors. huurachterstand "verhaald" kan worden.
R 117 fol. 67vo 16-02-1734
Arnoldus Meulendijx - en Anna Marselis van Bussel, zijn vrouw, verklaren ter
instantie van het officie - dat zij bij hun, op 19-1-1733, afgelegde verklaring 
blijven.
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
Alvorende de eed afgelegd werd hebben ze gevraagd - "off Joost Jan
Hoefnagels ontrent de raatcamer present was" - waarop de vorster "neen" heeft
geantwoord.
R 117 fol. 67vo 24-02-1734
Dandel Peter Coolen - weduwnaar Jacomyn Jan Verreyt - maakt t.b.v. zijn twee
minderj. kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Anna Jacob van Heughten.

Vaste goederen
- ╝e deel van de onbedeelde nalatenschap van zijn ouders t.w.:
  - huis, hof, aangelag, land en groes.
- 1/5e deel in de onbeelde nalatenschap van zijn overledene vrouw ouders t.w.:
  - huis, hof, aangelag, land en groes.

Roerende goederen
- een bed en toebehoren,
- drie kisten, een beddekoets, drie stoelen, een "brootschaep",
- een hoge en een lage kar, ploeg en eg,
- vuurgerei,
- kleine landbouwwerktuigen,
- enige ketel, pannen en potten, teilen en tobben,
- enig aardewerk en tin,
- drie koeien, vijf "lege" beesten,
- een paard en getuig,
- dertig lammeren.
R 117 fol. 69vo 24-02-1734
Willem van der Voort - weduwnaar Jenneke Willem Slaats - maakt t.b.v. zijn 
twee minderjarige kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Catharina Bosmans.

Roerende goederen
- een kast, een kist, een "schaap, en een gootbank, vijf stoelen,
- haal, tang en vuurijzer,
- enige potten, pannen, ketels, tobben, kuipen,
- enig tin en aardewerk,
- een bed en toebehoren,
- gereedschap t.b.v. het schoenmakersambacht,
- gereedschap om leer "te touwen",
- 50 α 60 vellen leer, gelooid en ongelooid. 



R 117 fol. 70 05-03-1734
Elske Jan Plenders - weduwe Peter Fransen verklaart dat zij bij het overlijden 
van haar man bij haar moeder woonde en nog woont en alzo geen eigen goederen 
bezit.
Zij kan derhalve geen staat en inventaris maken t.b.v. haar onm. kind.
Zij wil hertrouwen met Jan Thomas Hoefnagels.
R 22 fol. 19 15-03-1734
- Jan Caspersteyn, te Helmont, aanlegger - contra - Willem Jan Loomans, ged.
  Betaling van - ƒ 11-19-0 vrachtkosten van 600 pond ijzerwerk van Luyck naar -
  Helmont - door aanlegger gedaan.
  Gedaagde zegt - de bewuste vracht nooit gedaan te hebben. Als hij dit beloofd
  heeft zal hij het alsnog doen - mits acht dagen van te voren opgegeven.
  Gedaagde wordt opgelegd - de vracht te doen of de - ƒ 11-19-0 te restitueren.
R 149 15-03-1734
Rekening, bewijs en reliqua van: 
- Antony Goort Lomans - als momboir van de vier onmondige kinderen van wijlen 
  Willem Goort Lomans - en Heylken Peter Fransen,  
- Goort Willem Lomans - voor zichzelf en mede als momboir van de minderj. 
  kinderen.
- Francois Willem Lomans - en 
- Peter Willem Lomans.
Allen erfgenamen van Willem Goort Lomans.

Ontvangsten
- zie R 94 - fol. 11vo -8-12-1733
  onroerend goed verkoop ƒ 68-00-00

Uitgaven
- vacatie en schrijfkosten ƒ   39-09-08   

t.b.v. van de crediteuren blijft  ƒ 28-10-08
R 117 fol. 70 16-03-1734 1/3
Jenneke, meerderj. dr. van Jan Hendrix verklaart ter instantie van de drost -
dat zij op 24 febr. l.l. "in de kraem is gekomen" van een dochter, inmiddels
overleden, en dat zij niemand aan kan wijzen als de vader - dan Hendrik Wil-
lems, haar nabuur.
R 33 - 52 22-05-1734 2/3
Pieter de Cort, drost, aanlegger.
- contra
Hendrik Willems, in de Steege, gedaagde.
- Wegens "contraventie vant Egtreglement"
R 14 fol. 339 24-05-1734 3/3
- Pieter de Cort, N.O., aanlegger - contra - Hendrik Willems.
R 117 fol. 70vo 17-03-1734
Jan Peter Smits persisteert bij zijn afgelegde getuigenis - d.d. 27-1-1733 -
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.



R 162a 16-03-1734
Taxatie van de onroerende goederen van Doctor Canters - overleden 17-2-1734 -
te Helmont.

Waarde 
- huis, schuur, schop en aangelag, lad, wei en hei - aan den ƒ 130,-

Diesdonck 25 l.
1. de mistweg
2. de hei

- land aan den Diesdonck 5 l. ƒ  15,-
1. Aert Jan Aerts
2. Dries Verreyt

- een vervallen huis en aangelag - a. d. Diesdonck  1╜ l. ƒ  15,- 
1. erven Marcelis Slaets
2. erven Canters

- land 2 l. ƒ   5,-
1. kn Marcelis Slaets
2. erven Marcelis Janssen

- land 1╜ l. ƒ   2,50
1. erven Marcelis Slaets
2. een koeienweg

- land 6 l. ƒ  13,-
 1-2. erven Canters

- land 8 l. ƒ  15,-
 1-2. erven Marcelis Slaets  

- land 1╜ l. ƒ   2,-
1. erven Marcelis Slaets
2. kn Jan Aerts

- land 2╜ l. ƒ   3,-
1. erven Marcelis Slaets
2. Andries Verrijt

- land 19 r. ƒ   1,-
1. erven Marcelis Slaets
2. erven Canters

- hei/wei 25 l. ƒ  20,-
1. de Aa
2. Jan van Dijck

- groes/hei 5 l. ƒ  10,-
1. erven Marcelis Slaets
2. rivier de Voort

- groes 4 l. ƒ   8,-
1. de Aa
2. kn Jan Aerts

- groes 20 l. ƒ  20,-
1. de Aa
2. erven Marcelis Slaets

- groes 4 l. ƒ   4,-
 1-2. erven Marcelis Slaets 

- groes 1 l. ƒ   1,25
 1-2. Andries Verrijt

- groes 4 l. ƒ   4,-
 1-2. erven Marcelis Slaets

- groes in de gemene beempden 10 l. ƒ  15,-
1. Jan Peeter Smets
2. erven Lambert Vlemmings

- groes 2 l. ƒ   2,50
1. erven Marten Wilberts



2. Hendrick Gerits
Nog ╝e deel in:

- groes op de Leensel 1 l. ƒ   0,50
1. de Aa
2. de gemeente

- groes/hei op de Leensel 8 l. ƒ   1,50
1. de Aa
2. Wouter Hoefnagels

- groes/hei op de Leensel ƒ   1,-
 1-2. Mattijs Janssen           

ƒ 289,25
20e penning is ƒ 14-9-4.
R 22 fol. 20 20-03-1734

Tony Voermans heeft nog te ontvangen van Martinus Jansse Paulus - ƒ 10,-.
Aan hem, te Helmont, geleend.
R 33 - 52 23-03-1734
Willem Jan Loomans, oud borgemeester, aanlegger.
- contra 
Catarina Masyn - weduwe Jan van Riet, in leven commis van den Grooten Brabant-
sche zwijgende landthol, gedaagde.
- Wijlen de man van gedaagde is, sinds 24-7-1732, schuldig aan aanlegger 
  - ƒ 250,- α 4% - met drie maanden op te zeggen.
  Aanlegger heeft nu zijn geld nodig en wil dit "gerechtelijk" opzeggen.
  Op 20-10-1734 is een "daging" gevolgd.
R 117 fol. 71 01-04-1734
  
Gerit van Riet, vorster, verklaart, namens Jacob Wolters en Pieter de Cort,
als collecteurs der Coninxbeden - 17-9-1733 - '34 in arrest te nemen:
- de vaste goederen van de kinderen Jan Everts - om daaraan te verhalen

ƒ 4-4-8.
R 22 fol. 22 12-04-1734
Goort Hoefnagels en Jan Benders an Hooff, borgemeesters St. Jan 1730 - '31
hebben nog te vorderen van:
- Paulus Hendrick Bernaerts ƒ  6-08-10
- weduwe Claas Verhees ƒ  9-08-00
- weduwe Willem Slaats ƒ  9-00-04
- Jan Peter van Someren ƒ 11-01-14
- weduwe Jan Smits ƒ  7-01-14
- Jan Tonis van der Linden ƒ  8-03-00
- Jan Meeussen ƒ  8-03-00
- Jan Paulus - op de Hindert ƒ  5-06-08
- Jan Goort Gerarts ƒ  5-06-00
- Hendrick van Ruth ƒ  6-09-16
R 94 fol. 34 17-04-1734
Catalijn Peters - g.m. Jacob Martens verkoopt aan Tony en Hendrik Jacob Mar-
tens:
- groes/land te Vordeldonck 6 l.
  Gebruiker: Jacob Martens.
  Haar aangekomen van wijlen haar ouders.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.

- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.



Koopsom: ƒ 100,-
Lasten : ƒ  37,50.

R 94 fol. 34vo 27-04-1734
- Jan Wouters, militair in het regiment van Korneell Smitsaart, onder de com-
  pagnie van de Overste Luytenant Sloot - volgens brief - d.d. 23-3-1734 - uit 
Arnhem,
- Wouter van der Sande N.U.
- Heylke Peter Andriessen.
Zij verkopen aan Andries Peter Driessen, ieder hun kindsdeel uit de nalaten-
schap van hun ouders:
- bestaande uit 3/4e deel - en bij Andries in gebruik.
Opmerking: Jan Wouters is de kleinzoon van Peter Andriessen. 

Koopsom: ƒ 60,-.
R 117 fol. 71 08-05-1734
Jan Janse van de Leensel - weduwnaar Maria Jansen - maakt t.b.v. zijn kinderen
een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Elisabeth Hendrix.

Roerende goederen
- een "veren" bed met toebehoren,
- twee paar slaaplakens, een tafellaken, een handdoek,
- diverse ketels, tobben, pannen,
- een tafel, drie stoelen, een kist, een "schaep",
- een hoge en een lage kar, ploeg en eg,
- een paard en getuig,
- drie koeien.
R 117 fol. 72 19-05-1734
Antony Tony Voermans verklaart ter instantie van Pieter de Cort, drost,
te persisteren bij zijn op 19 jan. en 12 mei 1733 afgelegde verklaring.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 33 - 52 20-05-1734 1/2
Pieter de Cort, drost, aanlegger.
- contra
Jan soone Jan Peter Smits, gedaagde.
2. In het Egt-reglement - d.d. 18-3-1656 - art. 86 is uitdrukkelijk geordon-
   neert: "Dat diegeene die een jonge dogter, minder- of meerderjarig sijnde,
   met schoone woorden van trouwbelofte of andersints iets wijs maeckt, verleyt
   en door den bijslaep in haere krenckt ende defloreert gehouden is te dote-
   ren.
   En voor "breucke" te betalen - ƒ 100,-.
8. Dat Johanna Raymaeckers, wonende alhier, op 18-3-1734, is bevallen van een 
dochter en als vader genoemd heeft - de gedaagde in deze.
9. In de "minne" heeft deze de - ƒ 100,- nog niet voldaan.
Reden om hem te "dagen".
R 14 fol. 339 24-05-1734 2/2
- Peeter de Cort, N.O., aanlegger - contra - Jan, zoon Jan Peter Smits, oud 

borgemeester, gedaagde.
R 14 fol. 340 24-05-1734
- Joost Jan Hoefnagels, coopman, aanlegger - contra - Martinus Janssen Paulus, 

coopman, gedaagde.
R 22 fol. 23 24-05-1734



- Jan Jan Paulus heeft te vorderen van Hendrik Frans Hoefnagels - ƒ 7-10-0
  wegens geleend geld.
- Weduwe Jan van den Broek, te Vlierden, heeft te ontvangen van Arnoldus van
  de Cruys - ƒ 2-8-0 wegens geleverd "cooren".
R 33 - 52 31-05-1734 1/5

Vorster in Asten,  
Aart Willems de Smit en Jan van den Broek, zijn borgemeesters te Asten geweest 
van St. Jan 1719 - '20.
Na het overlijden van van den Broek, heeft zijn weduwe die plaats ingenomen.
Tussen hen zijn nooit enige "disputen" geweest.
Op 2-9-1724 hebben Aart de Smit en Maria Verdeuseldonck - weduwe Jan van den 
Broek, voor Michiel van de Cruys en Jan van Helmondt, schepenen van Asten, in
de minne een overeenkomst gemaakt over de verdere bediening van het borgemees-
terschap - in die zin dat Aart W. de Smit de gehele verantwoording tot zijn
last heeft genomen. Zodat de weduwe van alles gevrijwaard zou blijven.
Aart W. den Smit is nu al enige jaren overleden en het is met uiterste bevreem-
ding dat de voorn. weduwe kennis heeft genomen van het feit dat op het slot van
de rekening "een merkelijke somme" onvoldaan is gebleven.
Dit terwijl zij deze "merkelijke somme" heeft betaald om van alle verantwoor-
ding af te zijn.
U zult daarom "dagen" ter instantie van - Maria Verdeuseldonck - weduwe Jan van 
den Broek, moolenaresse, te Vlierden, (voor haar - Antony Heycoop):
- Marcelis Driessen en Goort Buckings - als momboiren van het onm. kind van 
  Aart de Smit.
  Dat zij het resterende slot van de borgemeestersrekening zullen hebben te 
  voldoen, buiten kosten en schade van de insinuante, binnen de e.k. veertien 
  dagen.

31-05-1734 2/5
Extract uit het protocol van Allerhande-acten, te Asten - 2-9-1724.

Aart Willem Smits, alhier - en Maria Verduyselseldonck - weduwe Jan van den 
Broeck - geass. met Jan Vervordeldonck, schepen te Vlierden.
Zij verklaren een contract te hebben aangegaan en gemaakt - betreffende de 
borgemeestersadministratie St. Jan 1719 - '20.
Enz. enz. 
Aart Willem Smits zal alle collecteboeken en de gecollecteerde gelden onder 
zich houden en daarover de directie voeren.
E.e.a. zodanig dat de tweede comparante, in de toekomst, hierover niet meer kan 
worden aangesproken.     
 

25-02-1735   3/5
Aanspraak van aanlegster.
o.a.
14. Om "gevrijwaart" te blijven van alle kosten heeft aanlegster betaald aan:
   - Marten van Dijck ƒ  4-00-00

- Ancem van den Elsen ƒ 35-00-00
- Jan Vermeulen ƒ 41-05-00
- Aart Francis Smits ƒ 68-00-00
- Francis Anthonis van Bussel ƒ 50-00-00

    En dat aanlegster hiermee haar "gelofte" heeft voldaan.
20. Het is met "uytterste bevreemding" dat aanlegster nu geconfronteerd wordt
    met een aantal onbetaalde posten - maar ook dat in het slot van de rekening
    d.d. 13-3-1722 - de som van ƒ 523-11-8 onbetaald is gebleven.
22. Op de "insinuatie", van 31-5-1734, is geen reactie gekomen.
28. Daarom is aanlegster gedwongen, mede omdat haar vaste goederen, gelegen 
    te Asten, "in arrest" genomen zijn, genoodzaakt om het recht "werkstellig"
    te maken.

05-09-1735 4/5
Extract uit schepenprotocol van Asten - d.d 13-1-1735.



Het Corpus van Asten heeft laten "arresteren" alle vaste goederen van:
- Marcelis Driessen en Goort Buckings - als momboiren van het onm. kind van 
  Willem Aart Willems - alsmede van:
- Wijlen Jan van den Broek - nu zijn weduwe.
Gewezen borgemeester van St. Jan 1719 - '20 - om daaraan te verhalen: 
- ƒ 523-11-8.

ongedateerd 5/5 Na 5-9-1735.
Korte deductie van aanlegster.
228 punten - hieruit:

153. Dat aanlegster, op 26-5-1734, namens schepenen van Asten "gesommeert" is
     geworden.
155. Dat haar goederen, op 13-1-1735, in arrest genomen zijn en op 5-9-1734
     publiek zijn verkocht.
     Dit tot "verhaal" van "het slot" van voors. rekening.
R 117 fol. 72vo 01-17-1734
Schepenen van Asten verklaren dat zij namens Odilia Ouast - weduwe Benjamin
Meytten, te Someren, zijn verzocht om te visiteren het ongerepareerde huis -
van Johan Draak, gewezen secretaris van Asten, staande aan de Kercke.
Wij hebben bij oculaire inspectie bevonden:
- het "planckketsel" in het voorhuis is verrot.
- het deurgebont van de voordeur is aan de dorpel verrot.
- in het klein kamertje is de zolder "ontrepareert", verrot en vervallen,
  de twee buitenramen zijn zonder vensters en tralies.
- de binnenramen zijn ook zonder vensters.
- er is geen deur, nog trap aan de kelder.
- in de kamer naast de straat is de zolder maar half en wat daar van over is 
  is ongerepareerd.
- ook de vensters, naast den hof, zijn onvoorzien van binnenglazen en ramen
  en de vensters die "toeglaesen" hebben gehad zijn voor het meerendeel weg.
- uit de schoorsteen ontbreken verscheidene stenen.
  Enz. enz.
- het dak zal geheel vernieuwd moeten worden.
- de vloeren moeten voor het grootste deel vernieuwd worden.



R 150 05-07-1734 1/2
Dit dossier is in samenhang met R 161 (bijlagen en quitanties) te lezen. 
Rekening, bewijs en reliqua - van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst,
schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geaban-
donneerde boedel van wijlen Ida - weduwe Francis Jan van de Loverbosch
Periode: 17-10-1729 - 5-7-1734.

Ontvangsten o.a.:
- Er is, op 23-10-1729, een inventaris gemaakt t.o.v. Jan van 
  Hellemont en Marcelis Daniels, schepenen.
- Op 28-10-1729 zijn de roerende goederen verkocht ƒ  818-08-02 
- Op 30-5-1730 zijn de onroerende goederen verkocht
  19 kopen ƒ 2913-08-02
- Luycas van den Broeck, te Geldrop - heeft nog 81 vat
  rogge gekocht ƒ   41-02-00
- Op 24-7-1731 zijn de gewassen "te velde" verkocht ƒ   10-10-10
- Op 3-5-1730 is een "sitdagh" geweest t.b.v. achterstal-
  lige betalers van de verpondingen over 1726 - ontvangen ƒ   96-18-09
- In huis nog aan geld gevonden ƒ    6-07-08
- Ontvangen uit de manuale schuldboeken - o.a.
  - Docter van Osch, Eyndhoven, ontvangt nog, na het indie-
    nen van zijn rekening - ƒ 24-5-0 memorie
  - Pater Dirck was schuldig - ƒ 4,- "op dien naem geen
    dagement derven doen".
  - Peter van den Bergh is debet - ƒ 10-7-0 doch is insol-
    vent.
  - Sovy de Snijer - of zijn erfgenamen daar zou men -
    ƒ 2-2-0 op toe leggen.
  - Aelbert van Riet debet - ƒ 2-9-0 woont in het land van
    Luyck.
  - Paulus Canters debet - ƒ 1-10-0 is naar Oostindien.
  - De vrouw van Nelis Royackers debet - ƒ 3,-.
  - Jacob Baessen debet - ƒ 2-2-0 is dood, geen verhaal.
  - Jan de molder - ƒ 0-15-0 geen verhaal.
  - Antony Canters - ƒ 10-1-0 geen verhaal.
  - den ouden Schepens - ƒ 4-4-8.
  - Paulus Sporenberg debet - ƒ 132-4-0.
    Deze heeft "pretens" overgeleverd van - ƒ 796-0-0. 
  - Dirck van den Broeck, in de Keyser - debet - ƒ 27-5-0.
    Prentendeert - ƒ 51-5-0.
  - Weduwe Joost Verberne, te Someren, debet - ƒ 70-0-0.
    Nog tegoed - ƒ 23-0-0.
  - Lambert Mattijssen debet - ƒ 1-11-4 - geen verhaal.       
  - Peter van Doorn - volgens memorie debet - ƒ 146-6-0.
    Zijn tegoed zou, bij afrekening van 17-5-1729, zijn
    ƒ 170,-.
  - Op de verponding is nog zeer veel in te vorderen, doch
    zonder rechtsmiddelen zal dit niet gelukken memorie
  - Francis van de Loverbosch en Hendrick Hendrix zijn 
    collecteurs geweest van de Gemene Middelen en waarbij 
    Hendrix de directie heeft gevoerd. Deze is "minnelijk
    en geregtelijck" verzocht om rekening te doen. Dit tot
    nu toe vergeefs. memorie       

Totaal ontvangst ƒ 3232-01-01  



     Uitgaven o.a.
- Op 6-2-1730 naar Eyndhoven geweest en daar "gemaent" -
  Doctor van Osch, de president Dirck van den Broeck, te
  Strathum en borgemeester Paulus Sporenberg.
  In plaats van te betalen zeiden ze "meerdere contra pre-
  tenties" te hebben.
  Voor vacatie en verteer ƒ    5-00-00
- Vrij veel "missiven" geschreven aan de diverse schulde-
  naren.
  Het overgrote deel van de kosten bestaat uit "zegels,
  schrijfkosten, vacaties, publicatie enz.               

ƒ  307-19-00

Ter beschikking van de crediteuren komt dus ƒ 2924-02-01
  

Als crediteuren hebben zich o.m. gemeld:
- Weduwe Amand de Laure - ƒ 400,- α 4% - d.d. 20-10-1714 -  
  schepenen Asten ƒ  400-00-00
- Jan en Maria Bastien Verhoeven, te Eyndhoven - ƒ 300,-    ƒ  300-00-00
  d.d. 18-4-1722 - schepenen Asten
- Marcelis Berckers, gewezen knecht - wegens "toebaet",
  1729 ƒ    3-17-00
- Antony Muyen - d.d. 20-9-1729 - schepenen Asten ƒ  200-00-00
- Peter Lomans, te Weert, een "hantobligatie" -
  d.d. 5-10-1724 ƒ   50-00-00
- Jan Goort Lomans wegens betaling aan Beresteyn, te Vugt,
  verachterde tiendpacht ƒ  418-06-02
- Weduwe Clomp, te Helmont, wegens geleverd bier ƒ  205-01-12
- Weduwe Jan van den Broeck, molderin, te Vlierden          ƒ   34-09-00
- Gerit Daems, te Leende, handobligatie - d.d. 14-12-1725 ƒ  100-00-00 
- Marcelis Dircx - rest van een obligatie van - ƒ 112-10-00 ƒ   75-00-00
- Dirck Ariens Hobergen, handobligatie - d.d. 14-12-1724    ƒ   50-00-00
- Dirck Marten Roefs, te Helmont, wegens levering van o.a.
  Luycksbier en comijnecees ƒ   30-11-12
- Dokter Michiels  ƒ   14-16-00  
- Weduwe Heycoop, namens de armmeester Peeter vn den Berg,
  wegens armenpacht ƒ   25-15-20
- Cornelis Manders, molder, wegens geleverde rogge ƒ   50-15-00
- Martinus van de Loverbosch - wegens leveranties ƒ 1203-12-07
- Willem Ginhoven - een taxatie - d.d. 8-8-1729 ƒ   86-00-00
- Een schepenvonnis, te 's Bosch - d.d. 6-9-1729 ƒ  144-08-00
- Louis Hoefnagels - o.a. van geleverde winkelwaren en
  "gemene middelen", 1729 ƒ   55-16-08
- Vrouw Verberne, te Someren ƒ   14-00-00
- Pieter van Doorn ƒ  170-00-00
- Doctor van Osch ƒ   73-14-00
- Paulus Sporenberg - obligatie - d.d. 27-10-1713 - t.n.v.
  Goort Claes Spoorenbergh  ƒ 100,-
  idem van 15-4-1717 ƒ 200,-
  nog van geleverde wijnen ƒ   496,-   

ƒ    796-00-00
- Joost Hoefnagels - leverantie ƒ   26-09-00
- Adriaen van de Ven, te 's Bosch - winkelwaren ƒ   64-05-10
- Jan Verberne, te Asten ƒ   11-09-00
- Michiel Neel, te Ceulen ƒ  333-19-10
- Engelbert Bert Lohmans ƒ  529-16-08
- Dirck van den Broeck, te Strathum ƒ  121-00-00



- Gevert van Doerne ƒ  190-16-00
- Jacob Martens, borgemeester - o.a. van een obligatie 
  van - ƒ 100,- aan Hendrik Thopoel, febr. 1717 ƒ  137-00-00
- De Heer Francis van de Cruys - extract uit annotatieboek  ƒ  600-00-00
- Antony Goorts van Bussel - een obligatie α 4% - d.d. 
  26-11-1706 - t.l.v. Hendrik Thopoel ƒ  100-00-00
- Advocaat Tierens - een declaratie ƒ  349-]8-00
- Advocaat Bisdom ƒ  331-19-00       
- Procureur Nederburg - vijf declaraties ƒ  468-04-12
- Deurwaarder Michiel de Gasee, heeft tot nu toe geen 
  "memorie" overgebracht - doch heeft pretenties tot ƒ  400-00-00
- Hendrick Aerts, te Roy ƒ    4-10-10
- Hendrik Everts en zijn vrouw, te Asten ƒ   10-19-00
- Marcelis Peters, te Asten ƒ   20-12-00
- Peternel Franssen Verrijt ƒ   11-00-00
- Willem Franssen Verrijt - van huurloon, 1725 ƒ   12-10-00 
- Willem Roefs - geleend geld                  ƒ 16-00-00

     - een vracht naar 's Bosch ƒ  5-00-00
     - geleverde turf ƒ   26-00-00     

ƒ     47-00-00
- Jan Antony Slaets - wegens huurloon ƒ    5-15-00
- Hermanus Struys, chirurgijn, over 1724 ƒ    5-00-00
- van den Bichelaer - wegens hoeden ƒ    7-02-00
- Daniel Gerits van de Moesdijck - als knecht ƒ    6-16-00
- Anna Faes Cuypers - vrouw van Jan Wolfs ƒ   42-00-00
- Adriaen van den Blommen ƒ    3-00-00
- Jan Wolfs, timmerman, arbeidsloon en de doodkist ƒ    9-03-00
- Jan van Hoeck, schoenmaker ƒ    3-05-00
- Marcelis Berckers, knecht - 3 jaar ƒ   48-00-00
- Lijske Frans Berckers, spinster ƒ    2-09-08
- Hendrick Hendricx, te Asten
  - van een obigatie - d.d. 28-5-1710 ƒ 50-00-00
  - "moet bij het boeck leggen" ƒ 87-05-14
  - wegens boterleverantie ƒ   81-00-00  

ƒ    218-15-13   
- Doctor Grootenacker, te Helmont ƒ   23-15-00
- Advocaat Swinckels - salaris        ƒ 23-02-00
                     - goud en geleend geld    ƒ   107-00-00   

       ƒ    130-00-00
- Frans Maes, te Leende - obligatie - d.d. 15-8-1701 ƒ  100-00-00
- Joost Anthonis - wegens de weduwe Hendrik Huyberts -
  volgens S en D. - d.d. 23-6-1719        ƒ 30-00-00
  En nog - volgens "handobligatie" 
  d.d. 2-5-1722         ƒ   50-00-00  

       ƒ     80-00-00
- Weduwe van Dinsen, te 's Bosch - wegens ge-
  leverde "hering, stockvis, stroykensbuckum
  en branthering" ƒ   98-08-08
- Goverdien van Roy, te Leende        ƒ 135-03-08
  en nog        ƒ    62-10-00  

       ƒ     197-13-08
- Frans Doensen - van geleverde olie ƒ    24-12-00
- Antony Voermans - wegens "verschot" ten comp-
  toire van Heer Huyberts ƒ   153-00-00
- Juffr. Peternel Vermeer ƒ    12-05-00



- Nol Meulendijcks - geleverde winkelwaar ƒ     3-16-12
- Joes van der Linden - wegens geleverd laken   ƒ     7-00-00
- Hendrick Verberne, te Eyndhoven ƒ    23-08-14
- Verder zeer veel "lasten" als borgemeesters, verponding,
  beden, gemene middelen enz. 
  Alsmede vacatiekosten, zegels, schrijfgeld, publicaties,
  relaas doen - enz. enz.              

geen sommering
Preferenten

- Als eerste worden "preferent" gemaakt - de opstellers
  van deze rekening ƒ  163-15-00
- Ter beschikking van de crediteuren blijft dus: ƒ 2924-02-01   
         - ƒ    163-15-00  

         ƒ 2760-07-01
- Nu worden "preferent" de diverse collecteurs,
  borgemeesters enz. ƒ  137-06-06
- Blijft over          ƒ 2633-00-11
  en hiervan worden "preferent:
- De weduwe Amand de Laure ƒ  448-00-00
- Jan en Maria Bastina Verhoeven ƒ  336-00-00
- Antony Janssen Muyen ƒ  203-19-00
- Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goe-
  deren - met twee "rentiens" ΘΘn van 15 stuiver/jr en 
  ΘΘn van 5 stuiver/jr. ƒ     28-00-00  

Somma ƒ 1015-19-00
- Blijft nog: ƒ 2633-00-11

  - ƒ   1015-19-00  
    ƒ 1617-01-11 voor de "personele" crediteuren.

- Enige collecteurs welke echter hun rekening nog moeten 
  overleggen - totdien zijn ze niet "preferent" - ƒ 82-06-00
Nu worden "preferent" o.a.:
- Peternella Franssen van Brey, als dienstmeyt - 1728 ƒ    4-00-00
  - En als "daaggelder" - 1729 ƒ    7-13-00
  - Nog wegens "toebaeth" voorschoot, neusdoeck enz. ƒ    5-07-00
- Joannes Hendrick Goris - wegens arbeidsloon - 1729 ƒ    9-00-00
- Anna Vaes Kuypers, vrouw van Jan Peeter Claus - als
  dienstmeid in 1728 en '29 ƒ   42-00-00
- Francis Laureynssen, te Liessel, rademaker - rest van
  geleverde karren ƒ    3-15-00  
- Hendrick Everts - arbeidsloon ƒ   10-19-00
- Joost Jansse Coopman - arbeidsloon ƒ    2-14-00
- Gerrit van Riet, vorster, wegens gedane exploiten en 
  andere diensten ƒ   93-01-00
- Mary K÷ppens - wegens bleekloon van 65 el laken ƒ    5-13-12
- Hendrick Jan Deynen, kleermaker - arbeidsloon ƒ    6-00-00
- Pieter van Riet, schoenmaker - arbeidsloon ƒ   11-18-00
  Nog wegens kostgeld van een kind van de weduwe van de
  Loverbosch ƒ   11-03-08
- De regenten van Asten ƒ   90-10-07
  en de intrest daarvan ƒ   10-16-00
- Gevard van Doerne wegens huishuur van een huis, te Ommel -
  door de weduwe Francis van de Loverbosch en haar moeder
  over 1728 - '29 ƒ     24-00-00  

Somma     ƒ  503-08-00



Blijft over ƒ 1617-01-11
          - ƒ    503-08-00  
            ƒ 1114-13-11

Dit bedrag is niet "suffisant" om de verdere simpele perso-
nele crediteuren te voldoen.
Het zal ponds/ponds gewijze verdeeld worden over de concu-
rente crediteuren - o.a.:
- Jan Goort Lomans ƒ  321-16-02
- Weduwe Cornelis Klomp, te Helmond, van geleverd witbier,
  en azijn   ƒ  205-01-12
- Dirck Adriaen Hoebergen ƒ   50-00-00
  en van intrest ƒ   16-00-00
- Dirck Roefs, bierbrouwer, te Helmont - na aftrek van een
  vaatje "sneever" ƒ   22-11-12
- Willem Jan Loomans - wegens geleverd "koopmanschap" ƒ   45-05-00
- Doctor Michiels, te Venroy - wegens geleverde medicijnen  ƒ   14-16-00
- Cornelis Manders, molder ƒ   50-15-00
- Willem Ginhoven, bierbrouwer, 's Bosch ƒ  134-08-00
  en nog volgens quitantie ƒ   11-05-08
- Louis Hoefnagels - wegens geleverde haver ƒ   19-08-00
- Peternel Verberne, te Someren ƒ   14-00-00
- Doctor Johan van Osch - wegens geleverde medicijnen ƒ   48-15-00
  en nog ƒ   24-0i-00
- Paulus Sporenbergh en Goort, zijn vader - van geleverde
  wijn en geleend geld aan Francis van de Loverbosch en 
  Henrick Tho poel ƒ  796-00-00
- Joost Hoefnagels - wegens geleverde varkens en boter ƒ   26-09-00
- Adriaan van der Ven, te 's Bosch - geleverde winkelwaren  ƒ   64-05-06
- Jan Verberne, te Asten - wegens geleverde kalk en vrach-
  ten ƒ   11-09-00
- Michiel Neele, te Ceulen - wegens geleverd "coopmanschap"
  - de nota's zijn gericht aan Francis Fransen ƒ  333-19-10
- Engelbert Lohmans, te Ceulen, volgens memorie - gericht
  aan Francis Fransen    ƒ  500-00-00
- Dirck van den Broeck, te Strathum - geleverd bier - rest ƒ   12-00-00
- Thomas Aerts - weefloon ƒ    5-11-04
- Hendrick Jan Deynen - wegens - kuypen ƒ    3-04-00
- Gevert van Doerne - wegens salaris en geleend geld ƒ   36-02-00
  - huur ƒ   56-04-00
  - nog namens zijn vrouw een rest van - ƒ 300,- uit een
    groter bedrag van - ƒ 700,- door Hendrick Tho poel en
    zijn vrouw, Elske, aan de erfgenamen Willem Sporenbergh
    als principale verschuldigd.
    En bij v≤≤r-voldoening voor ╝e deel, bij moderatie, be-
    taald door Gevert ƒ   62-10-00
- Jacob Martens - een obligatie van - ƒ 100,- met intrest ƒ  140-00-00
- Heer Francis van de Cruys, priester - obligatie - d.d.
  14-12-1728 ƒ  100-00-00
  - een afrekening op 22-10-1727 van een handobligatie ƒ  135-00-00
  - handobligatie - d.d. 13-10-1728 ƒ  105-00-00
  - op 11-6-1729 t.b.v. Ida aan Jan Goort Loomans - een  
    rest van de verponding betaald ƒ  100-00-00
  - nog t.b.v. Hendrick Tho poel - en Elske van de Cruys,
    vrouw, aan de erfgenamen Willem Claes Sporenbergh be-
    taald - een rest van - ƒ 300,- (met intrest) ƒ   75-00-00
- Joost Antony Goorts van Bussel - een obligatie - ƒ 100,-



  t.l.v. Hendrick Tho poel - d.d. 26-11-1706 -met intrest ƒ  144-00-00
- Mr. Zeeger Tirens, advocaat - twee declaraties aan Fran-
  cis van de Loverbosch en Hendrick Tho poel ƒ  349-08-00
- Mr. Jacob Bisdom - wegens "verwering" van Hendrick Tho-
  poel tegen de Vrouwe van Asten ƒ  331-19-00
- Bastian Nederburgh - een restant salaris in het "bijstaan"
  van Francis van de Loverbosch en Hendrick Tho poel voor de
  Raad van Brabant en diverse zaken ƒ  468-12-00
- Hendrick Aarts, te Venroy, volgens afrekening - d.d. 
  1-8-1726 nog te goed  ƒ    4-10-00
- Marcelis Peeters - wegens gecrediteerde huur - door 
  Hendrick Tho poel verschuldigd ƒ   20-10-00
- De kinderen van Aert Willem den Smit - wegens verschul-
  digde verponding ƒ    4-07-00
- Goort Antonis - idem ƒ    6-04-00
- Frans Jan Vrynts - geleverde boter ƒ   13-10-04
- Frans van Ruth - van een afrekening ƒ    8-00-00
- Francis Loomans - wegens achterstallige "collectens" 
  1723 ƒ   28-10-00
- Willem Franssen van Rieth  (Verrijt) - wegens huurachter-
  stand over 1725 - t.l.v. Hendrick Tho poel ƒ   12-00-00
- Jan Verhoysen - wegens geleverd wit bier en klein bier ƒ   46-18-00
- Hendrick Hoefnagels - wegens gedane vrachten naar 
  Maestright ƒ   13-10-00
- Willem Roefs ƒ   21-00-00
- Joost Jan Hoebergen - loon ƒ    6-01-00
- Jan Antonis Slaets - loon ƒ   15-07-00
- Hermanus Struys, chirurgijn ƒ    5-00-00
- Simon Peeters - wegens "gemene middelen" 1724 - '25 ƒ    9-01-00
- M. van den Bichelaer, hoedemaker, te Gemert - wegens
  leverantie van hoeden ƒ    7-02-00
  Marge: 2-8-1735 - ontvangen - ƒ 0-3-4/gulden
                    w.g. Hendrik van den Biggelaer
- Daniel Gerits van de Moesdijck, nu te Eyndhoven, wegens
  loon als knecht ƒ   77-17-00
- Adriaan van der Bloome ƒ    9-00-00
- Jan Juyckens - wegens een geleverde ketel ƒ    1-00-00
- Hendrick Hendricks - obligatie - d.d. 29-5-1710 ƒ   50-00-00
  - nog wegens geleverde boter ƒ   81-09-12
- Dr. Grootenaccker - wegens geleverde medicijnen ƒ   12-00-00
  - nog ƒ   12-15-00
- De erfgenamen van advocaat Swinckels - wegens salaris ƒ   23-00-00
  - geleend geld ƒ  107-00-00
- Francientje Maes, te Leende - een obligatie ƒ  100-00-00
- Joost Anthonissen ƒ   30-00-00
  - nog volgens obligatie - met intrest ƒ   67-10-00
- Weduwe van Densen - wegens geleverde vis en andere win-
  kelwaren ƒ   98-08-08
- Goverdina van de Cruys - weduwe Jan van Roy - wegens 
  verschoten borgemeesterslasten ƒ   52-15-00
  - nog wegens de erfgn Willem Claas Sporenbergh - ╝e deel  ƒ   62-10-00
- Frans Doensen - geleverde olie ƒ   24-12-00
- Juffr. Vermeer - een anker wijn, vooruit betaald en 
  niet geleverd ƒ   12-00-00
  Marge: ƒ 1-19-0 uitbetaald.
- Arnoldus Meulendijck - geleverde winkelwaar ƒ    3-16-12



- Lijske Frans Berkers - arbeidsloon ƒ    2-09-00
- Pieter de Cort - salaris ƒ   37-00-00
- Joannes van der Linden - wegens geleverd laken ƒ    7-00-00
- Hendrick Verberne - wegens geleverd "coopmanschap" ƒ   23-08-14
- Weduwe Leonard de Laure - wegens achterstaande intrest    ƒ   64-00-00
- Bastina en Johanna Verhoeven - wegens achterstaande in-
  trest    ƒ   29-15-00
- Peeter Loomans - geldlening - d.d. 5-10-1724 ƒ   50-00-00
Volgt nog "een verhaal" over het adjusteren (gelijkmaken)
van de lasten der erfgenamen.
R 161 05-07-1734 2/2
Bijlagen behorend bij R 150 - 5-7-1734.
Opmerking: Omdat het vele "tientallen" bijlagen zijn - slecht enige bijzon-
           derheden hieruit vermeld - o.a.:
- 6-5-1717 - Martinus van de Loverbos - mijn moeder gegeven
             aan Ida, toen Poele schuur afbrandde ƒ  200-00-00

   Intrest van 17 jaar ƒ   68-00-00
- 6-1-1714 - aan Elken Poel geleverd - 2╜ aam witte wijn
             α ƒ 16╜/aam ƒ   40-00-00
- 6-4-1725 - mijn broeder van Jan Claessen ontvangen, in 
             mijn naam - 363╜ pond boter α 2 1/8e stuiver/p.ƒ   38-12-12
  Enz. enz.              

ƒ 1203-12-07
quitantie BBB.
Uit de specificatie van Hendrick Verberne, te Eyndhoven:
- bevonden dat nicht Poel schuldig bleef - op 11-6-1714 ƒ   18-12-00
- levering van knopen, draad, garen, textiel enz. ƒ    
- nog geleend aan nicht Spoorenbergh ƒ    1-05-00
- nog met Bastina gezonden - 3 el perpetuaen ƒ    4-13-00
- op 22-12-1718 nicht Poel debet gebleven als neef Poel
  bruidegom was ƒ    2-10-00
Rekening van Paulus Sporenbergh voor Francis van de Loverbosch -
o.a.:
Gerekend met Elsmoetie - over 6-7-1722 t/m. 4-9-1727
In totaal gelevers:
-  2 ankers witte wijn α ƒ 10,- ƒ   20-00-00
- 16 halve aamen witte wijn α ƒ 20,- ƒ  320-00-00
- wijn en vertering ƒ   56-00-00
- afgerekend met "nigt" Ida van de Loverbosch - schuldig
  gebleven ƒ   13-10-00
- 1 anker witte blekert ƒ    9-00-00
- aan Hendrik Tho poel - o.v.v. Canonicus van de Cruys ƒ    200-00-00    

ƒ  746-16-00
25-4-1717 - Francis van de Loverbosch is schuldig aan Goordt 
            Nicolaes Sporenberg, te Woensel - ƒ 00,- α 4%.
Quitantie PPP
Van 't geen Goverdina van de Cruys - weduwe van Jan van Rooy
heeft betaald t.b.v. Elsken van de Cruys - g.m. Hendrick Tho
poel en Ida Spoorenbergh, haar dochter
- 27-11 - heeft Mike nicht Sporenbergh een paar kousen
          gekocht - die bedongen  aan        ƒ     0-08-00  

Somma        ƒ  65-16-14



Ontvangen     ƒ    42-08-14  
Rest        ƒ   23-08-14

18-4-1722 - Hendrik Tho poel en Elisabeth, zijn vrouw, als-
            de Heer Johan Sporenbergh, als borg, zijn schul-
            dig aan Jan en Maria Bastina Verhoeven, te Eynd-

  hoven - ƒ 300,- α 4%.
De soon van Francis van de Looverbos, Hendrikus - bij mijn 
vrouw bestelt doen Ida van de Loverbos onder doctoors handen
lagh ende aen mijn vrous borsten opgemeudt - ende geahordeert
voor vier gulden ider mant ende bij mij geweest seeven mande
- daerop ontfangen ƒ 16-16-08
Soodat mij nog komt ƒ   11-03-08

Peeter van Riet.
1-9-1730 - Dr. Theodoor Michiels, te Venraey, heeft vernomen
           dat nu ook Ida van de Loverbos is overleden.
           Hij verzoekt zijn "kleyn pretens" van ƒ   14-16-00
           aan zijn neef Peter van Riet te willen voldoen

Beken ik schuldig te zijn aan Leens Peters - ƒ 150,- voor 
welke - ƒ 150,- ik, Frans van Weert, twee jaar borg bleef

w.g. Hend. Tho poell
     Frans van Weert

In dorso: Op deze obligatie heeft Seel Dercks ontvangen
          15 rijksdaalders - d.d. 3-3-1726.
          Aan Andries Peters "getelt" 15 patacons - in
          mindering van deze obligatie - d.d. 4-4-1726.
R 94 fol. 35 07-07-1734
Jenneke Huyberts verkoopt aan Anneke - weduwe Hendrik Huyberts:
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsbergh 1 l.

1. kn Gerit Aarts      
2. de gemeente
3. Dries Peeters

Belast met: ƒ 0-6-4/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 60,-

R 117 fol. 74 15-07-1734
Peeter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, namens Hendrik de Kempenaar,
rentmeester der Geestelijke goederen, in arrest:
- de goederen van Frans van Ruth, door Willem Geenhoven gekocht 
  en leeg liggende - om daaraan te verhalen - uit een meerdere
  rente van - ƒ 3,-/jr. ƒ 1-10-00
Verachterd sinds 1732 - '33 en '34.
R 33 - 52 25-07-1734
Catarina Massyn - weduwe Johan van Riet, in leven commies van den Tol, te
Asten, uit kracht van testament - d.d. 17-5-1733 - zal op dinsdag, 24-8-1734,
t.h.v. Pieter van Riet, haar zoon, publiek, verkopen:
- huis, hof en aangelag - aan de Kerck

1. Tony Muyen
2. de straat



- drie groesvelden aan de Aa - naast den Astenschen Dijck
naar Sommeren

- een groesveld naast Goort Marten Doensen
- een groesveld te Ostaden
- een hooiveld in de Sneyerskamp   
- een akker int Root

1. Jan Verberne
2. Peeter Bymans

- een akker naast het Kerckenhuys
- een hofstad int Berghslant
R 14 fol. 340 27-07-1734
"Extraordinaire actie in cas van preferentie en concurentie over cooppenningen
geprovinieert van de vercochte goederen wijlen Ida van de Loverbosch.
- Arnoldus Swinckels vraagt voor zijn specificatie, salaris en diensten, 
  preferentie v≤≤r alle crediteuren die minder recht hebben.
- Dirck Adriaen Hoebergen - heeft een obligatie van - ƒ 50,- α 4% - d.d.
  14-10-1724 - acht jaar intrest verachterd - t.l.v. Ida - weduwe Francis 
  van de Loverbosch. 
  Hij wil "preferent" worden.
- Hendrick Hendricx, oud borgemeester, heeft een quitantie van ƒ 51-0-12
  wegens levering van boter aan Francis van de Loverbosch    
  De quitantie is "geauthoriseert" door notaris B. van Zutphen, Eyndhoven -
  d.d. 19-12-1732.
  Alnog een rekening - wegens verkochte boter van - ƒ 30-9-3 - ook "geauth."
  als voor.
  Alnog een schuldbekentenis van Hendrick Thopoel - ƒ 50,- aan Symon IJsbouts
  - d.d. 25-5-1710 - "geauth." door secretaris van Alpen, Aerle en Rixtel -
  d.d. 16-4-1733.
  Alnog een briefje van Francis van de Loverbosch - dat hij bij het restant 
  van het borgemeestersboek moet bijleggen - ƒ 87-5-14 - "geauth." door voorn.
  notaris - d.d. 19-12-1732.
  Hij wil "preferent" worden.
- Marcelis Berckers, dienstknecht, heeft van 1-11-1727 tot 31-10-1729 "in 
  huyringe gewoont en gedient ten huyse en herberge van Ida - weduwe Francis 
  van de Loverbosch.
  Na haar overlijden is hij nog enige tijd in huis geweest.
  Loon - ƒ 24,-/jr. en "toebaet".
  De "toebaet" is wel betaald doch het loon niet - zijnde - ƒ 48,-  
  Hij wil "preferent" worden.
R 33 - 52 28-07-1734
Verhoor t.b.v. Peter de Cort, drost, van:
- 1. Jan Janssen Aerts, ondervoster,
- 2. Delis van den Bergh,
- 3. Mattijs Goort van Bussel, armmeester,
- 4. Willem Jan Lomans,
- 5. Joost Verberne, regerend peelmeester,
- 6. Bernard Bruynas,
- 7. Francis Timmermans
- 8. Lauwereyns Bruystens - o.a. betreffende
A. Aan Jan Jansse Aerts, ondervorster, te vragen - of hij op zondag,

18 juli 1734, aan het Rooms Kerckenhuys niet heeft afgeroepen dat 



de Dekens van de Jonge Schutterij, op dezelfde t.h.v. de weduwe 
Frans Huyberts, zouden verkopen - enige granen, staande te velde.
En wie die opdracht gegeven had.

1. Deze verklaart dat e.e.a. zo is gegaan.
Nol Meulendijk had hem die "ordre" gegeven.

D. Te vragen - wie dat graan heeft laten inzetten, wie geld heeft ge-
boden en of niet gezegd is: "Dat dergeen die 't hoogste int bot was 
eenen gld. soude trecken".

2. Verklaart wel gehoord te hebben - dat er ΘΘn gulden trekgeld was in-
zet. En dat Mr. Hendrick Halversmit gekocht had.

3. Verklaart - dat Arnoldus Meulendijx een gulden in zijn had en zei:
" Dit is het treckgeld, voor den hoogsten insetter".

 
4. Verklaart - dat het Nol Meulendijck en Steven Jan Stevens, dekens van  

de Schutterij, het koren in hebben laten zetten en ten dien einde ΘΘn
gulden hebben gepresenteerd.

5. Verklaart - dat Nol Meulendijk heeft ingezet. Dat hij, deponent, 
heeft afgekocht en dat de koop aan Mr. Halversmit is gebleven. Hij 
heeft de gulden trekgeld getrokken.

6. Verklaart - dat Cobus Sauve heeft afgehangen en dat Tony van Riet
een gulden op de tafel gesmeten heeft.

7 en 8 Verklaren - als 4.
E. Wie  heeft  de  condities  geschreven,  wie  de  pen  gevoerd  en  wie  de  

aantekeningen gehouden.
1 t/m 8 Verklaren van dit artikel niet te weten.

Wel dat Cobus Sauve heeft afgehangen en Hendrik Halversmit koper is
geweest.
Te vragen welke personen nog meer in de herberg present zijnn geweest
en door U gezien.
Door de verschillende getuigen zijn gezien, Nol van den Eynden,
Nol Meulendijck, Tony van Riet, Goort Bucking, Jan van Hoeck, Toenis 
Stevens, Dirck Adrians, Tony Metten, Arnoldus Thomas Hendricks,
Peeter Langendonck, Hendrick van Geldrop, Jan Joost van Bree, Jan
Wolffs, Tony de Kuyper, Jan Jan Paulus.

R 117 fol. 74vo 28-07-1734
Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt namens Hendrik de Kempenaar, rent-
meester der Geestelijke Goederen, in arrest:
De goederen van Peeter Slaats - om daaraan te verhalen:
- een rente van - ƒ 7,-/jr. verachterd sinds 1732 en '33.
Idem van - Dirck Antony de Lauw - ter somme van 13 vat rogge/jr of ƒ 7-7-14.
R 33 - 52 01-08-1734
Pieter de Cort, drost, "daagt":
- Antony Voermans en Cristina, zijn vrouw,
- Elisabeth, de meid - en
- Willemyna Voermans - ter zaken van het geven van "getuigenis".
R 117 fol 75vo 04-08-1734
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de regenten van Meyl, in het
overkwartier van Gelderlant - dat de heerlijkheid van Meyl "bestaet uyt een 



cleyn district, hebbende seer slegte, sterile en mager sandige heylanden. Waer-
op na den aert van de gront alleenigh voort meerendeels comt te wassen rog
en boeckweyt. Dat die vrugten daer op niet souden connen wassen ten waere die 
landen jaerlijcx niet wierde gemist en indien sulcx niet wierde gedaen, soo
soude die landen tot hey wederkeren. Dat de wey- hoy- en groeslanden die sij
tot onderhout van hun vee gebruycken voor een gedeelte onder de jurisdictie
van Asten gelegen sijn waervan jaerlijcx als ordinaire verponding aen desen 
staet en extra ordinaire aen dese gemeente moeten betalen.
En vermits het cleyn district van Meyl moeten deselve alnogh seeckere somme
alhier betalen voor het weyen van hun vee op de gront van Asten, buyten welck
gebruyck sij in de winter bijna geen vee souden connen laten weyden off onder-
houden.
Verders dat de landen die onder Asten gelegen sijn en waervan soo als voor
slants en gemeenteslasten worden betaelt meede van gering waerdije sijn en bo-
ven de lasten en pachten bijna niets waerdigh".
Wij geven deze getuigenis, na verzocht te zijn, als goede naburen.
R 117 fol. 76 06-08-1734
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Jacob Wolters,
collecterende de coninxbede, 17-9-1732 - '33, in arrest:
- de onroerende goederen van Gevert van Deuren, te Vlierden - 
  gebruiker: Jan Laureynsse - voor de som van ƒ 4-17-04
- idem van - Jan Dircks van Heugten ƒ 4-08-00
-  - weduwe Doctor Canters - gebr. Antony Marcelis ƒ 3-09-00
-  - Frans Goorts ƒ 3-00-10
-  - Peeter Peeter Slaats       ƒ 6-04-00
-  - Wilbert Verberne - gebr. Peeter Roymans ƒ 3-04-00
-  - Frans van Ruth ƒ 3-03-08
-  - Frans Hoefnagels ƒ 4-16-00
-  - Jan Joosten ƒ 1-07-08
-  - Jacob Aerts ƒ 2-07-12
-  - Mattijs Canters ƒ 2-10-12
-  - de koper van de goederen van Jan Hendrix ƒ 2-10-08
-  - weduwe Willem Hendrix ƒ 1-08-15
-  - erven Jan Bosman ƒ 2-08-14
-  - Willem Reynders ƒ 2-00-00
-  - Jan Benders van Hoff ƒ 1-09-11
-  - Mattijs Sommers ƒ 3-12-14
-  - Goort Jan Hoefnagels ƒ 1-03-08
-  - Hendrik Hoefnagels ƒ 4-04-02
-  - Huybert Abrahams ƒ 1-00-00 
R 107b fol. 129vo 21-08-1734
Johan Draak, schepen, te Aarle Rixtel, verkoopt aan Odilia Ouast - weduwe 
Benjamin Mijtten, te Someren.
- huis, stal, hof - aan de Kerck, te Asten

1. de straat
 2-4. erven Jan van de Loverbosch e.a. 

3. de Kerckhof
Verkoper heeft e.e.a. aangekocht, op 13-5-1721, van Maria van Gils - weduwe
Peeter van der Lith, oud secretaris.

Koopsom: ƒ 375,-.
Schepenen Helmont.
R 94 fol. 36 06-09-1734
Johan Draak, schepen, te Arle Rixtel en wonend aldaar, verkoopt aan Odilia
Quasten - weduwe Benjamin Mijten, te Someren:
- een vervallen huis, schur, hof en aangelag, aan de Kerk, te Asten.



1. de kerkmuur
2. weduwe Frans van de Loverbosch e.a.    

  3. de straat
4. de weduwe voors.

Hem aangekomen bij transport - d.d. 13-5-1721 - van Maria van Gils - weduwe
Peter van der Lith.
Dit transport is, 22-8-1734, voor schepenen van Helmont gepasseert.
R 94 fol. 36vo 06-09-1734
Odilia Quast - weduwe Benjamin Mijten verkoopt aan Florens Pieter von Cotz-
huysen:
- huis, schop en aangelag, aan de Kerk, te Asten.

1. de straat
 2-4. Jan van de Loverbosch e.a. 

  3. de kerkmuur
Koopsom: ƒ 375,-.

R 117 fol. 77vo 11-09-1734
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Jacob Wolters en Pieter de Cort, col-
lecteurs der coninxbede, 17-9-1732 - '33, in arrest:
- de onroerende goederen van Claes Verhees - om daaraan te
  verhalen ƒ 2-18-12
- idem van - Wilbert Dandels ƒ 1-07-00
-  - Dirck Gerits ƒ 5-00-00
-  - Goort Geraerts ƒ 6-09-00
-  - Frans Coninx ƒ 2-04-06
-  - Antonis Dielis Ceelen ƒ 2-11-14
-  - Jan Janssen van Osch ƒ 2-02-00
-  - Aart Jan Aarts ƒ 2-17-06
-  - Jan Peeter Canters ƒ 3-19-00
-  - Jan Hendrick ƒ 1-05-05
-  - Jenneke Walravens ƒ 3-02-09
-  - Marselis Antoni Loomans ƒ 1-07-08
-  - Goort Paulus ƒ 3-04-00
-  - Dirck [Ver   ] ƒ 5-16-04
-  - de kn Antony Dandels ƒ 1-16-00
R 117 fol. 79 25-09-1734
Antony Lijsen - weduwnaar Jenneke Jansen maakt t.b.v. zijn minderj. kinderen
een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Anna Coolen, j.d., geboren te Vlierden en wonende te
Asten.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1╜ cops.

1. Martinus Jan Paulus
2. Peeter Jan Smits   
3. weduwe Tony Coolen
4. de straat

Roerende goederen
- een bed,
- een "broodtrogh", een kistje, een kastje. 
R 14 fol. 345 27-09-1734
Het Corpus van Asten heeft Antony Heycoop, in de plaats van Wolphgangus
Ideleth, aangesteld als procureur voor het gerecht van Asten. 
Hij zal geen zaken mogen voeren tegen het Corpus en evenmin mag hij wegens
zijn "buiten" wonen geen vacaties indienen t.l.v. het Corpus.



R 22 fol. 24 27-09-1734
Christina Verhoysen - g.m. Antony Voermans zegt dat op orders van haar man
is gedaagd, Hendrien Clemens - g.m. Antony van Riet - voor de som van - ƒ 10,-
die haar man schuldig is.
Gedaagdesse zegt - dat zij als getrouwde vrouw staat onder voogdij van haar 
                   man en is volgens de costuymen niet aansprakelijk.
R 142 29-09-1734
- Catarina van den [Weerden],
- Jan van Eersel,  
- Michiel van de Cruys - mede namens anderen.
Allen erven - ab intestato - van wijlen Mr. Arnoldus Swinckels.
Zij verkopen "alle roerende goederen, meubilen en huysraed" zoals bevonden
in het sterfhuis.
o.a.
- 12 snaphanen,
-  5 pistolen,
-  8 degens,
-  2 koeien,
- een aantal "kopen" oude lappen en vodden,
- 15 schilderijen - α 12 stuiver/stuk, 
- kousen, schoenen, rokken, broeken, handschoenen, "kammesolen", japonnen,
- "behangsel" voor een bed, het schouwkleed, tafelkleed,
- kuipen en tonnen,
- huishoudelijke artikelen,
- servetten, tafellakens, hemden en laken,
-  3 kasten α ƒ 35,-/stuk,
-  4 tafels α ƒ 13,-/stuk,
- 12 stoelen  α ƒ 12,-/stuk,
- peper- en zoutvaten, koffie- en theepotten, koffiemolen
Enz. enz.

Totaal opbrengst: ƒ 800,-.



Opmerking: In de gehele inventaris is niets bijzonders aangetroffen.
         - De kopers kwamen uit Someren, Eindhoven, Geldrop, Asten.
         - Hendrik Jacob de Weerth is ΘΘn der erfgenamen.
         - Ook Catharina van de Cruys - is betaald.
R 117 fol. 79vo 30-09-1734 1/2
- Willem Jan Loomans,
- Jan Goort Loomans, te Someren, 
- Goort Willem Loomans,
Zij verklaren ter instantie van Joost Jan Hoefnagels.
de eerste deponent heeft gezien en gehoord dat tussen Mr. Hoogerlinden en Joost 
Jan Hoefnagels in de keuken van voorn. Hoogerlinden "verschil" was ontstaan
wegens "kornwerck" en dat Joost voors. "het mesch sijne sakken hadde gevraeght".
Waarop Hoogerlinden zei - dat hij, Hoefnagels, de zakken op de zolder zou dra-
gen.
En zei Hoefnagels - "dat sijne sakken werom te hebben of met het mesch daardoor
te schneyen".
Dat Joost Jan Hoefnagels het mes van zijn broeder Ariaan Jan Hoefnagels vroeg -
doch dat deze geen mes gegeven had.
"Waarop den voornoemden Sr. Hoogerlinden uyt de keucken in de Camer loopende
met twee pistolen in de handt hebbende waarvan in de keucke quaam ende de pan
van de pistolen visiterende. Verders niet gesien te hebben dat eenigh handtge-
meenschap geweest".
De tweede deponent - verklaart als voor, doch van de pistolen niets te weten.
De derde deponent - verklaart als de eerste en gezien te hebben dat Hoogerlin-
den de pistolen in zijn zak stak.
R 33 - 52 28-12-1734 2/2 fragment.
Verhoor t.b.v. Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, te Helmont, van:
1. - Willem Jan Lomans,
2. - Francis en Peter Willem Loomans,
3. - Jan Goort Lomans,
4. - Goort Willem Lomans,
o.a op:

A. Of het niet waar is dat U, op 24-9-1734, t.h.v. de requirant was 
   en dat daar niet was Joost Jan Hoeffnagels met zijn broeder 
   Adriaan Hoeffnagels.

1. - Zegt - dat hij "persisteert" bij zijn verklaringen t.b.v. Joost Jan Hoef-
     naegels gegeven en heeft op de artikelen niet willen antwoorden, zeggende:
     "Copy te willen hebben".
2. - Weet van niets.
4. - Zegt - zijn verklaringen te hebben gegeven en vraagt om copie.

C. Of het niet waar is, dat op die 24e sept., ten huize voors. Joost
     Jan Hoeffnagels niet heeft gezegd: "Ick sal door de sacken snij-

   den", bedoelende daarmede de zakken, die in het huis, met granen 
             gevuld waren liggende, en van zijn broeder een mes vragende, tege-
    lijk naar de zakken toelopende.

   Of requirants vrouw, dit hem niet heeft willen beletten. En of hij
   niet, deze "groff swangere vrouw" op de zakken stootte, zodat de
   klaagde van de pijn.   



R 107b. fol. 130 02-10-1734
Isbout Wouter Isbouts, te Vlierden, is schuldig aan Jan Teunis Smits, te Vlier-
den - ƒ 135,-.
Onderpand:
- hooiland te Oostappen 7 l.

 1-3. Willem Laurense
2. kn Peeter Driessen
4. de gemeente

Na vier jaar gaat het onderpand over aan de leenman.
Schepenen Helmont.
R 14 fol. 347 11-10-1734 1/2
Aert de Zeger - als mede-erfgenaam van wijlen Jan de Zeeger, aanlegger -
contra - Francis Canters, gedaagde.
R 33 - 52 11-10-1734 2/2
Aart de Zeeger - mede-erfgenaam van wijlen Jan de Zeeger, aanlegger.
- contra
Francis Canters, gedaagde.
2. Gedaagde is, sinds 1-11-1716, aan aanleggers oom Jan de Zeeger - ƒ 100,-
   met intrest schuldig.
4. Aanlegger en zijn zuster zijn voor enige jaren terug gedwongen geworden,
   als erfgenaam van Jan de Zeeger, de gedaagde in deze in rechten te betrek-
   ken tot restitutie van deze som.
5. Afgelost is toen - ƒ 50,-.
6. Van het restant van - ƒ 50,- komt aanlegger - ƒ 25,- toe.
8. Tot nog toe is hij van deze som "gefrustreert" gebleven.
R 14 fol. 347 11-10-1734 1/2
Lambert van Lil, te Someren, aanlegger - contra - Joost Jan Hoefnagels, coopman,

gedaagde.
R 33 - 52 11-10-1734 2/2
Lambert van Lil, te Someren, aanlegger.
- contra
Joost Jan Hoeffnagels, coopman, te Asten, gedaagde.
o.a.
2. Aanlegger heeft, in maart of april l.l., aan gedaagde twee runderbeesten
   verkocht voor - ƒ 37,-.
   Tot nu toe zijn deze niet betaald geworden.
R 14 fol 347 11-10-1734 1/2
Jenneke Janssen, meerderj. j.d., aanlegster - contra - Hendrick Willems, meer-
derj. j.m., gedaagde.
R 33 - 52 11-10-1734 2/2
Jenneke Jans, meerderj. dochter, aanlegster.
- contra
Hendrik Willems, meerderj. j.m., gedaagde.

Proces wordt "pro deo" gevoerd.
2. Aanlegster heeft zich "door schoone woorden" van de gedaagde, zover laten 
   verleiden dat zij met deze "vleeschelijke conversatie" heeft gehad.
4. Zij is, op 24-2-1734, bevallen van een dochter en heeft tijdens de beval-



   ling en nog, gedaagde genoemd als de vader van het kind.
5. Gedaagde had, om zijn en aanlegsters eer te redden, ofwel moeten trouwen met
   aanlegster of minstens de "craemcosten en de begraefenis van 't kint moeten
   betaelen".
9. Ingevolge de van U verkregen permissie - d.d. 10-9-1734 - willen wij gedaag-
   de aanspreken, om of:
   - Aanlegster te trouwen - of
   - 100 zilveren ducatons - "om haare eere te beeteren".
   - 10 ducatons voor "craemcosten",
   - 10 gulden voor de begrafenis van het kind.
R 94 fol. 37vo 12-10-1734
Catarina Massyn - weduwe Jan van Riet verkoopt aan de weduwe Paulus Hoefnagels:
- groes in 't Root       7 cops.

1. Goort Doensen
2. Peter Martens
3. kn Aert Artsen
4. den Dijck

Koopsom: ƒ 83,-.
Zij verkoopt aan Hendrik Halversmit:
- groes te Ostaden 1╜ l.

1. Peter Hoefnagels
2. Aert Tielen

Koopsom: ƒ 26,-.
Zij verkoopt aan Jan Verberne:
- land in de Sneyerskamp 2╜ l.

1. Jan Goort Lomans
 2-3. Nol Meulendijck

4. Thomas Hoefnagels  
Koopsom: ƒ 79,-.

Zij verkoopt aan Jan Verhoysen:
- groes int Root 1╜ l.

1. Francis Zaris
2. de verkoopster
3. de Aa
4. den Dijck 

Koopsom: ƒ 61,-.
Zij verkoopt aan Antony van Riet:
- groes int Root 1╜ l.

1. de Aa
2. den Dijck

 3-4. de verkoopster
Koopsom: ƒ 57,-.

- land in de Snijerskamp 3 cops.
1. Jan Verberne
2. Nol Meulendijks
3. den Dijck 

Koopsom: ƒ 19,-.
R 33 - 52 15-10-1734 1/2
Antony van Riet - g.m. Hendrina Clemans - weduwe Willem van Weert, aanlegger.
- contra
Jan Peeter Smits, gedaagde.
 2. Gedaagde heeft, op 28-10-1733, voor notaris Pieter de Cort, te Asten, "be-
    leden" schuldig te zijn aan aanleggers vrouw - ƒ 135,- α 4%.
    Op verzoek te restitueren.
 7. De schuld komt voort uit het feit - dat de overleden man van aanleggers 



vrouw, m.n. Willem van Weert, samen met gedaagdes vader, Peeter Smits, het
    "verpondingsboek heeft gebeurt" en dat gedaagdes vader deze som daaraan
    schuldig was gebleven.
12. Ondanks minnelijke verzoeken is deze som en intrest niet ontvangen kunnen 
worden.
Reden om te "dagen"

28-10-1733 2/2
Compareerde voor mij, Pieter de Cort, notaris, te Helmont:
- Jan Peeter Smits, oud borgemeester, te Asten, welke schuldig is aan Hendrien
  Clemans - weduwe Willem van Weert, in leven collecteur van 's landslasten, te
  Asten - ƒ 135,- α 4%.
Enz. enz.
R 162a 15-10-1734
Taxatie van de onroerende goederen van Mr. Arnoldus Swinckels - overleden
2-9-1734 en begraven te Ommel.

Waarde
- huis, stal, schuur, schaapskooi, hof en aangelag, land ƒ 125,-
  en groes - aan de Beek - en een akker - de Kamp

1. de gemeente
2. weduwe Willem Slaats

 3-4. de Loop
  Waarvan de weduwe Willem Slaats en Antonis Peters - ca. 3 l. toekomen.
- land de Langenacker - aan de Beeck 4 l. ƒ  20,-

1. weduwe Willem Slaats      
2. Antonis Peeters

   3. de Beugelhegge
- land de Dulle 2╜ l. ƒ   7,50

1. weduwe Willem Slaats
2. de Beek of Loop

- land de Lijtentijt 1╜ l. ƒ   6,-
            1-3-4. de gemeente

2. de eigenaar 
- land de Lijtentijt 3 l. ƒ  10,-

            1-2-4. weduwe Willem Slaats
3. de Beeck

- land 5 cops. ƒ   2,50
1. weduwe Willem Slaats
2. Marten Driessen
3. de Beugelhech
4. de eigenaar

- land den [Heytrik] 3 l. ƒ   9,-
 1-3. weduwe Willem Slaats

2. Tonis Peeters
4. Symon Peeters



- land Doellant 3 cops. ƒ   2,50
1. weduwe Willem Slaats       
2. Hendrick Hendrix
3. de eigenaar
4. Peeter van Bussel

- land Luytenhuyske 3 cops. ƒ   1,-
1. weduwe Willem Slaats
2. de gemeente
3. Dries Verheyen
4. de gemeente

- land den Stoetboom 5 cops. ƒ   1,50
1. weduwe Willem Slaats

 2-4. de gemeente
3. Francis Canters

- een weiveld 6 l. ƒ  12,50
 1-3. Jan Jan Smits

2. Marten Driessen
4. Tonis Peters

- een slecht weiveld 1╜ l. ƒ   2,-
 1-4. Jan Dirx

2. weduwe Willem Slaats  
3. kn Marselis Slaats

- hooiveld het Koyvelt 3 l. ƒ   7,-
1. weduwe Willem Slaats
2. de eigenaar
3. de Loop
4. Tonis Peeters

- hooiveld den Hoeck 4╜ l. ƒ   8,-
            1-2-3. weduwe Willem Slaats

4. Tonis Peeters
- hooiveld de Rietbempt 3 l. ƒ   7,-

1. weduwe Willem Slaats
2. den Armen van Lierop
3. Marten Driessen
4. weduwe Frans van Bussel

- groes in de gemeyn bemt 1 l. ƒ   2,-
 1-3. weduwe Toenis Coolen

- een slecht hooiveld - aan den Lijtentijt 3 l. ƒ   0,50
- een huis en een klein huiske, hof, schuur en aangelag - 

te Ommel 3╜ l. ƒ 225,-
1. het Broeck
2. de eigenaar
3. de straat
4. Jan van Rest

- een huiske daarneven met een hofstad ╜ l. ƒ 100,-
1. de eigenaar
2. Gevert van Doerne
3. de straat
4. Marten van de Loverbosch

- groes aant Laerbroeck 4 l. ƒ  20,-
 1-3. de gemeente

2. Willem Berckers
4. Wilbert Peeters e.a. 

- land de Horst 8 l. ƒ  60,-
 1-2. de gemeente

- groes de Vennen 4 l. ƒ   4,-
1. Jan Roymans



 2-3. de wegen
- groes 3 l. ƒ   6,-

 1-3. de gemeente
2. Jan van de Cruys
4. Jan van Rest

- land de Rietacker 3 l. ƒ  25,-
1. weduwe van de Cruys
2. het gewezen Convent

 3-4. de wegen
- land de Kamp 3 l. ƒ   3,-

 1-3. Jan van Rest e.a. 
1. Jan van de Cruys
4. de straat

- and den Bergh 1╝ l. ƒ   5,-
 1-3. het Convent

2. de straat
4. Willem Roefs

- land 2 l. ƒ   5,-
1. weduwe van de Cruys
2. Jan van Rest
3. Jan Goort Loomans
4. de weg

- land 2 l. ƒ   4,-
1. Jan Goort Loomans
2. Hendrik Deynen
3. weduwe Wilbert Peeters e.a. 
4. de pad

- land 3 l. ƒ  10,-
1. Jan van Rest

            2-3-4. de weg en de pad          
ƒ 691,-

Zijn deze goederen belast aan het comptoir van de Kempenaar:
- als fol.   7vo ƒ 1-05-0/jr.
-          117 ƒ 1-00-0/jr.
-   61 ƒ 0-07-8/jr.
-   84 ƒ 3-10-0/jr.
-    4 ƒ   4-10-0/jr.    

            ƒ 10-12-8/jr. is in kapitaal ƒ   259,37╜  
ƒ 431,62╜

Volgt een overzicht van de goederen gelegen te Someren:
- een huis, schuur, schop, hof, boomgaard enz. ƒ 300,-
- land aant Slieven 3 l. ƒ  34,-
- land aant Slieven  2 l. ƒ  20,-
- land aant Slieven 2 l. ƒ  15,-
- land 1 l. ƒ  10,-
- hooiland 3 l. ƒ  30,-
- groes int Bosselen 7 l. nihil
- weiveld 8 l. ƒ 100,-
- groes 3 l. ƒ  30,-
- land 2 l. ƒ   5,-
- land 1╜ l. nihil
- weiland 10 l. ƒ  10,-
- groes de Cruysbempt 4 l. ƒ  15,-
- groes in de Vloet 3 l. nihil
- groes de Fijt 2 l. ƒ  10,-



Obligaties:
- een van ƒ 11,-/jr. - t.l.v. Hendrik Smits en Lambert Keris -
  t.b.v. Wolphert Ideleth - d.d. 1-1-1665 - schepenen Someren ƒ 200,-
- een van ƒ 31,25/jr. uit de pachthoeve Vlercken - t.l.v. 
  Jr. Casper Aert - t.b.v. Wolphert Ideleth - d.d. 19-6-1665 -
  schepenen Someren ƒ 500,-
- een van 6╜ vat rogge/jr. uit een meerdere rente - t.l.v. 
  Peter Reynder Coolen, te Asten - t.b.v. Mr. Swinckels.
  De brief is niet meer vindbaar     ƒ  145-01-13    afgerond   ƒ 
145,10

   Somma   ƒ 1855-14-05 ƒ 1855,72╜ 
R 117 fol. 80 22-10-1734
Paspoort voor: Huybert Abrahams, wiens goederen op 11 oct. l.l. ten behoeve van 
achterstallige lasten publiek "gedistraheert" zijn, is van intentie om elders
voor hem en zijn vier kinderen op een degelijke manier de kost te winnen.
Schepenen van Asten verzoeken om hem te houden voor een eerlijk man en hem, 
waar mogelijk bijstand en assistentie te verlenen.
R 117 fol. 80vo 22-10-1734
Hendrik Aarts - laatst weduwnaar Jenneke Gielis maakt t.b.v. zijn drie onm. 
kinderen, uit zijn huwelijk met Jenneke Huyberts, een staat en inventaris.
Hij wil in derde huwelijk treden met Jenneke Hendrix, j.d.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 3 l. 

1. Aart Driessen
2. de hei

- land in de Loverbosch 1 l. 45 r.
            1-2-3. Jan Stevens

4. willem Haasen
- groes int Lindert 1 l.

1. Willem Haasen
2. Philips Warenbergh
3. Jacob Aarts
4. Jan Haasen

Hij heeft sinds de laatst gemaakte inventaris - d.d. 25-11-1713 - v≤≤r het
aangaan van zijn tweede huwelijk met Jenneke Huyberts, geen goederen meer bij-
gekregen.
R 14 fol. 348 24-10-1734
- Willem Jan Loomans, oud borgemeester, aanlegger - contra - Catarina Massyn -

weduwe Jan van Riet, gedaagde.
  Betaling van een "scabinale gelofte".
  Gedaagde vraagt drie weken uitstel, om haar goederen te verkopen en aanlegger
  te betalen.
  Op 22-11-1734 wordt "executie" aangevraagd.
R 33 - 52 25-10-1734
Joost Jan Hoefnagels, coopman, aanlegger.
- contra 
Martinus Jan Paulus, coopman, gedaagde.
o.a.
1. Aanlegger en gedaagde hebben, op 22-2-1734, hun coopmanschap ontbonden.
   Waarbij gedaagde - ƒ 95,- is schuldig gebleven - te betalen binnen vier 
   maanden.
6. Tot nu toe is hij in gebreke gebleven.
   Reden tot "dagement".
R 33 - 52 02-11-1734 1/2 zwaar beschadigd.



Antonis van Uyttenhoven - g.m. Margariet Albert Loomans, aanlegger.
- contra 
Jan Peeter Smits, gedaagde.
- Jan Albert Loomans,
- Hendrik Albert Loomans,
- Margariet Albert Loomans - g.m. Anthonis van Uyttenhoven,
- Maria Albert Loomans - g.m. Philips Hendrix.
Kinderen en erven van wijlen Albert Loomans - en Goortje Ceelen.      
Zij hebben, op 10-2-1715, de nagelaten goederen van hun ouders gescheiden.
 6. Jan - heeft toen verkregen:
    - huis, hof en erven - gelegen "ten Hemel" 
    - een dries en enige percelen land.
 8. En zou - ƒ 200,- uitreiken aan Margriet, als haar kindsdeel.
11. Tot nu toe heeft zij, of haar man, deze nog niet ontvangen.
14. Jan A. Loomans heeft intussen het huis "den Hemel" enz. verkocht aan ge-
    daagde en deze zou de - ƒ 200,- betalen aan aanlegger.
19. Tot nu toe is hij hierin onwillig gebleven.
Volgt extract uit het protocol - d.d. 18-6-1715.
R 14 fol. 351 08-11-1715 2/2
- Antony Uyttenhoven - g.m. Margriet Albert Loomans, aanlegger - contra -
  Jan Peeter Smits, gedaagde.
  Gedaagde zegt - "eerlijck en berijt" te zijn aan aanleggers eis te voldoen.
  Gedaagde - "en wil gaerne den aenlegger knolen voor citroenen soude soecken 
  in de hant te steecken".
  Aanlegger heeft het zijne echter hard nodig en verlangt naar het einde van 
deze zaak.
  Het betreft de goederen in "den Hemel" en elders gelegen waarvan gedaagde
  "possesseur" is - scheiding en deling - d.d. 18-6-1715 - tussen de gezame-
  lijke kinderen Albert Loomans - en Goortie Jan Hendrick Ceelen aangegaan en
  schuldig gehouden is om aan aanlegger - ƒ 200,- te betalen t.b.v. van zijn
  vrouw, Margriet, als haar filiale portie.
R 94 fol. 41vo 08-11-1734
- Lambertus Versteegen, te Hoogloon - en 
-  Antony  van  Veen,  schoolmeester,  te  Velthoven  -  als  voogden  over  Matijs, 
Jacobus, en Johannes Versteegen, onm. kinderen van wijlen Johannes Verstee-
  gen - en Gertruyd Zijnen, te Eyndhoven - testament - notaris de With, te 
  Eyndhoven - d.d. 23-12-1733.
Zij verkopen aan Joost Hoebergen:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. de gemeente
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuyse

- groes/hei het Eeuwsel 3 l.
1. Willem Franssen
2. weduwe Aart Kerckhoffs



- land/groes 2╜ l.
 1-2. Jacob Franssen   

- hooiveld 1 l.
1. Jan Walraven
2. het voorste Eeuwsel

- een hoyvelt bij het huis 2╜ l.
1. erven Claas van Ruth
2. weduwe Aart Kerckhoffs c.s.

- groes 1╜ l.
1. Frans Cornelis
2. Toenis Stevens

- groes/hei de Meulenbempt - uitschietende op
de Vlinckert 2╜ l.

- den acker nevens de schuur 1 l.
1. Jacob Franssen
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen

- land den Vorsten acker 2╜ l.
1. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen

- land den Grootenacker 2 l.
1. Willem Franssen 
2. weduwe Aart Kerckhoff

- land den korten Bendert 1╜ l.
1. Jan Walravens
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen

- land den Horsick ╜ l.    
 1-2. Jacob Franssen

- land den Kreyenstart 1 l.
1. Jan van Hoof
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen

Belast met: ƒ 0-11-4/jr. aan het Huis van Asten.
Jan Versteegen aangekomen bij transport - d.d. 29-3-1724.

Koopsom: ƒ 180,- α 4%
Marge: 13-7-1750 - Jacobus Versteegen, schepen te Oers, als lasthebber van
                   van Matijs, Jacobus en Johannes Versteegen is voldaan van

         - ƒ 180,-.
R 94 fol. 43vo 08-11-1734
Huybertus Minnaers, te Antwerpen, schoonzoon van Elisabeth Geeven - weduwe
Antonis van der Heyden, te Antwerpen, en ΘΘn der erven van Pieter van den 
Broeck, in leven valkenier, te Valkenswaard, heeft bij procuratie  - schepenen
Valkenswaard - d.d. 14-9-1734  (en bij zijn dood, 20-10-1734, te Valkens-
waard ??) aan Antonis van der Heyde nagelaten:
- 1/8e deel in een rente van - ƒ 3100,-.
Huybert Minnaars verkoopt dit 1/8e deel aan Pieter Danckers, te Valkenswaard.
R 117 fol. 81vo 09-11-1734
Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, namens Pieter de Cort en Antony
Heycoop, als geconstringeerden van de borgemeesters, St. Jan 1732 - '33, in
arrest:
- de onroerende goederen van de weduwe Antony Canters - in gebruik bij Joost
  Coopmans - tot verhaal van ƒ  5-13-03╝
- idem van - Jan Walraven den ouden ƒ  4-10-07     
- idem van - Mattijs Bollen ƒ 14-07-02
- Andries van Riet (Verrijt) ƒ  5-08-14



R 22 fol. 25 22-11-1734

- Andries Cessels, te Wansem, "daagt" Frans Lammers - ter betaling van - ƒ 7,50
  wegens geleverde turf.
R 94 fol. 45 23-11-1734
Gerit van Riet, verkoopt, bij executie, namens de regeerders van Asten, aan 
F. P. von Cotzhausen:
- huis, hof en aangelag 4 l.

1. Marten van de Loverbosch
 2-3. de eigenaar

- land 13 l.
1. weduwe Jan van den Broek
2. Peter Martens
3. de eigenaar        
4. Frans van Ruth

- land 3 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. de straat
3. de eigenaar
4. de gemeente

- land 5 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe Jacob van de Cruys e.a. 
3. Lambert Kemps
4. de weg

- land 10╜ l.
 1-3. de gemeente

2. weduwe Joost Isbouts
4. Willem Roefs e.a. 

- groes 25 l.
 1-2. weduwe Jan van den Broek
 3-4. den dreefweg

- groes 21 l.
1. Frans van Ruth
2. Marten van de Loverbosch
3. de Aa
4. de eigenaar

- groes 11 l.
1. Jan Goort Loomans
2. de gemeente
3. Jan Verhoysen
4. de eigenaar

- groes 3 cops.
1. weduwe Wilbert Peters e.a. 

 2-3. de eigenaar
4. de gemeente

Belast met: ƒ 7,-/jr. aan de Kempenaar.
Koopsom: ƒ 260,-.

Hij verkoopt nog aan F. P. von Cotzhausen:
- huis, hof en aangelag 1 cops.

1. Peter Jan Aarts
2. de straat

- land 1 l.
1. kn Hendrik Hoefnagels
2. Hendrik Lamberts

- land 2 l.
1. Jan Goort Loomans
2. ledig land

- land 1 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Pieter Loomans



- land 1 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Hendrik Tielen 

- groes 6 l.
1. Jan van Hooff
2. Martinus Jansen

Belast met: ƒ  60,- aan Jan Goort Loomans, volgens schepenobligatie.
- ƒ 170,- aan Francis Willem Loomans, volgens schepenobligatie.

Koopsom: ƒ 159,-.
Hij verkoopt aan Marten van de Loverbosch:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. de straat
2. Steven Antonis
3. Peter van de Vorst
4. de eigenaars

- land 3 l.
            1-2-3. Steven Antonis

4. de gemeente
- land 2 l. min 5 r.

1. de straat
2. Joost Vrijnsen

- land 1 l.
 1-3. het gewezen Convent  

- groes 3 cops.
1. Hendrik Berckers
2. Jan van der Linden

- groes 2 l.
1. Marcelis Peters
2. weduwe Frans Huyberts

- groes 2╜ l.
1. Steven Antonis
2. Joost Jan Muyen

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar.
Koopsom: ƒ 26,-

Hij verkoopt aan Paulus Driessen:
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 1╜ l.

1. de gemeente
2. Hendrik van Ruth 
3. Peter Fransen
4. Marselis Loomans

- land aan de Kerck 1 l. 12 r.
1. Jan Goorts
2. kn Jan Smits
3. Dirck Philipsen Willems
4. Jenneke Frans Huyberts

- land aan de gemeene padt 1╜ l.
1. Aart Driessen
2. kn Aart Slaats



3. de gemeene padt
4. den Ommelsenwegh

- land aan Lijstergrave 46 r.
 1-3. Lijske Willems

4. de weg
- land 40 r.

1. Jan van Hoff
2. Jan Joosten
3. Jan Walraven
4. Gerit van Riet

- land [Belsgoch] 1 l. 25 r.
 1-3. de gemeente

2. Hendrik van Ruth
4. Jan Goorts 

- land in de Bochten 1 l. 10 r.
1. weduwe Jan Verstegen
2. Marcelis Lomans
3. de weg
4. Willem Fransen

- land de Baelenacker 1 l.
1. Jan Walravens
2. Peter Fransen
3. Peter Janse
4. de weg

- land 2 l. 24 r.
1. Peter Bernarts

 2-3. Marcelis Lomans
4. weduwe Hendrik Vervordeldonck

- groesbeemd in het Heytvelt 4 l.
1. de Koystraat
2. Peter van 't Agterbos
3. Marcelis Lomans
4. weduwe Hendrik Vervordeldonck

- beemd het [Verboveren] 3 l.
1. Jan Walravens 
2. Paulus Gevardts

 3-4. Jan Goorts
- groesveld den Blijck 2 l.

1. Goort Lomans
2. Jan van Hoff

 3-4. Jan Dirx
- groes Berckenhegge 1 l.

1. Peter Coopmans
 2-3. Jan Walravens

4. Goort Buckings
- groes 1 l.

1. Tijs Willems
2. Wilbert Peters
3. Jan van Hoff

- groes - aan het huis 25 r.
1. de Koystraat
2. de gemeente

Belast met: [       ] aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-0-10/jr. aan de Heer Roefs......

Koopsom: ƒ 11,-.



Hij verkoopt aan Joost Verberne:
- huis, hof en aangelag

1. Antonis Gelis
2. Teys Canters

 3-4. de eigenaars
- land 4╜ l.

1. kn Antony Gielis
2. Cis Canters
3. de weg
4. de eigenaar

- land 2 l.
1. Jan Aerts
2. Tijs Philipsen

 3-4. Willem Aerts
- land 1╜ l.

1. het gemene land
2. ledig veld
3. Aert Tielen
4. de weg

- land 3 cops.
1. Antonis Jelis
2. kn Jacob Aerts
3. de weg
4. ledig land

- groes 2 l.
1. het Broeck
2. Francis Canters
3. de straten

- groes 4 l.
1. Jan Goorts
2. het gewezen Convent
3. de Loop

- groes 2 l.
 1-3. weduwe Jan Hendrix

2. weduwe Willem Hendrix
4. Jan van der Linden

- groes 1 l.
1. Jan Peters
2. Jan Dirx
3. Henrick Joosten
4. weduwe Willem Hendrickx

Belast met: ƒ 4-16-0/jr. aan de Kempenaar.
- ƒ 0-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.

R 117 fol. 82vo 24-11-1734
Joost Jansen - weduwenaar Aleke Aarts maakt t.b.v. zijn twee minderj. kinderen
een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Mary Jansen, j.d., geboren te Helden en wonende te As-
ten.

Roerende goederen
- een beddekoets, bed en toebehoren,
- een oud tafellaken,
- een weefgetouw met zes kammen,
- een pot, een pan een ketel,
- enige klein landbouwgereedschap,
- twee koperen en een ijzeren kandelaar,



- vier stoelen en een gootbank,
- zes tinnen schotels,
- een stand- en melktobbe.
R 27 fol. 77 27-11-1734

Aan H.H. Schepenen,
Gezien het verzoek van Willem Jan Loomans, oud borgemeester en aanlegger t.o.v.
Catarina Masyn - weduwe Jan van Riet, gedaagde.
Daging d.d. 25-10-1734.
Aangaande het verzoek van executie - ingevolge een lening van - ƒ 250,- α 4%
door Jan van Riet - d.d. 24-7-1732.
Op 16-3-1734 is deze "gelofte" aan gedaagde opgezegd.
Op 8-11-1734 is door aanlegger een verzoek gedaan te mogen "executeren".
Naschrift: Gezien e.e.a. wordt hierin toegestemd.  
R 117 fol. 83vo 27-11-1734
Floris Pieter van Cotzhausen geeft in huur aan Peeter Keysers:
- de goederen die verhuurder, op 10-10-l.l., heeft aangekocht en hem op 
  20-11-l.l. "gevest" zijn - gelegen aan den Ommelsche Bosch.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 30,-/jr. en 30 vat rogge/jr. 
       - 4 vijm dakstro/jr.
       - alle lands- en dorpslasten.
De verhuurder zal vier- of vijfmaal per jaar "van gedachten willen wisselen
omtrent de gang van zaken, onderhoud etc. - de huurder zal voor die verlette 
tijd geen geld in rekening mogen brengen
Marge: 15-3-1737 - copie gemaakt voor Peeter Keyzers.
R 22 fol. 26 06-12-1734

  
Pieter de Cort en Floris Pieter von Cotzhausen, collecteurs der verponding,
1731, hebben nog te ontvangen van:
- Jan Coolen ƒ 0-12-00
- Wilbert Verberne ƒ 3-13-12
- Peter Jan [Pollen] ƒ 4-06-02
- Tony Joosten ƒ 0-09-00
- Jan van de Cruys ƒ 5-13-00
- Gijsbert Francis Coninx ƒ 0-10-00
- Frans van Ruth  ƒ 9-12-00
- Antony Dielis Ceelen ƒ 1-12-00
- Jan Tomas ƒ 4-04-00
- Tielen Verhindert ƒ 0-07-12
- Marcelis Antony Loomans ƒ 1-12-11
- Peeter Goort Loomans ƒ 1-10-11
- Joseph Vervoordeldonck - wegens 
  Bernard en ale Vervoordeldonck ƒ 2-13-08
- Frans Pollen ƒ 0-14-00
- Hendrik Frans Hoefnagels ƒ 3-05-00
R 27 fol. 87 06-12-1734

AAn het College,
Gezien het request, d.d. 25-10-1734, van Peternella Hendrick Slaets, meerderj.
j.d., van wijlen Hendrick Peeter Slaets.



Waarbij zij, suppliante vertoonde "dat het ongeluck gewilt, dat sij door loose
woorden en trouwbeloften van Jan Janssen Verriet haer van dienselven soo verre
heeft laeten bepraeten dat hij met haer vleeschelijcke conversatie heeft gehadt
ende, op 11 augustus 1734, van een soon is verlost".
Zij heeft ook toen de voorn. Jan als de vader genoemd en met hem willen trouwen.
"doch hij is daervan ten eenenmael gefrustreert".
Jan heeft de leeftijd van 24 jaar nog niet bereikt - zodat niet met effect te-
gen hem kan worden opgetreden.
Reden - waarom tegen Willem Jan Loomans, als voogd, in die kwaliteit een insi-
        nuatie wordt gedaan.
R 117 fol. 84vo 23-12-1734
Hendrick de [Valcx], deurwaarder, neemt, namens Laurentius Vorsters en Michiel
de Gaase, collecteurs der verponding, 1732, in arrest - de onroerende goederen 
van Hendrick Canters - tot verhaal van ƒ 0-02-04
- idem van - kn Evert Jansen ƒ 9-08-00
-  - Merike Jan Peeter Coolen ƒ 1-04-00
-  - Marcus Sauve ƒ 2-19-00
-  - Dries Verriet ƒ 1-10-00
-  - de Heer van Milheese ƒ 7-16-00
-  - Hendrick Canters ƒ 1-06-00
-  - Hendrick Thopoel ƒ 1-17-00
-  - Francis van de Loverbosch ƒ 6-10-00
-  - Jan Aart Coopmans ƒ 2-19-00
-  - erven Philips Gielis ƒ 1-02-00
-  - Hendrik Canters - gebr. Jan Alberts  ƒ 0-10-00
-  - Frans Maes ƒ 1-02-00
-  - Frans Hoefnagels ƒ 3-09-08
-  - Jan Draak ƒ 6-05-12
-  - Frans van Ruth ƒ 1-13-00
-  - weduwe Antony Meulemakers ƒ 2-16-00
-  - weduwe Antony Canters ƒ 3-04-14
-  - Hendrick Berckers ƒ 6-16-00
-  - Jacob Aarts ƒ 3-16-00
-  - Mattijs Canters  ƒ 7-01-09
-  - den Armen van Asten - gebr. Tijs 

   Canters ƒ 2-05-00
-  - Jan Tomas - gebr. Dries de Zeeger ƒ 4-00-00
-  - weduwe Hendrik Canters ƒ 3-02-05
-  - Tielen en Aart Verhindert ƒ 1-12-12
-  - Jan Jansen Walraven ƒ 5-02-14
-  - Marcelis Antonis Loomans - namens

   moeder ƒ 2-17-11
-  - Marten Kerckhoff - vanwege Jan van

   Velthoven ƒ 3-12-02
-  - Jan Peeters van Rest ƒ 1-00-00
-  - kn Peeter Goorts ƒ 2-00-00
-  - Frans Goorts van Bussel en Aleke -

   weduwe Frans Lucas ƒ 1-00-00
-  - Peeter Janssen van den Agterbosch ƒ 4-01-12
-  - den Armen - gebr. Frans Pollen ƒ 0-14-08
-  - Leendert Joost Leenders van Heugten  ƒ 1-08-00
-  - weduwe Laurens Antonis - nu Francis

   Willem Loomans ƒ 4-15-00
-  - de Kusterye - gebr. Hendrik van den 

   Bleeck ƒ 1-06-00



-  - Hendrik Jansen Hoefnagels - gebr.
   Jan Gijsberts ƒ 1-10-08

-  - den Armen van Asten ƒ 0-14-08
-  - Evert Tielens ƒ 2-16-00
-  - Jan Draak ƒ 0-01-08
-  - Hendrik Frans Hoefnagels - gebr.

   Hendrik Peeter Smits ƒ 0-07-00
-  - Hendrik van Helmont ƒ 1-01-00
-  - Jan Aart Coopmans ƒ 0-10-00
-  - de Kempenaar - gebr. Hendrik van

   de Voorst van de [      ] ƒ 1-10-00
-  - de Kempenaar - gebr. Philips Jacobs  ƒ 0-15-08
-  - Vester Michiels ƒ 1-10-00
-  - Jan Gijsbert Hoefnagels ƒ 1-10-00
-  - Hendrik Jan Hoefnagels ƒ 0-10-00
-  - Joost Joost Roefs ƒ 2-16-00
-  - Jan Janssen ƒ 1-17-08
-  - Marten van Deursen ƒ 0-01-08
-  - Antonet Kuypers ƒ 0-19-04
-  - Mattijs Somers ƒ 2-01-08
-  - Antony Canters ƒ 0-10-08
-  - Cornelis Hendrik Berckers ƒ 1-03-00
-  - Francis van de Loverbosch ƒ 1-09-00
-  - weduwe Hendrik Canters ƒ 5-16-02
-  - Antonis Aarts ƒ 0-04-08
-  - L. Vrouwe-altaar ƒ 0-14-00
-  - idem ƒ 0-12-00
-  - idem ƒ 0-02-00
-  - Andries Jacobs van Bruggen ƒ 0-11-00
-  - Peeter Franssen van Stiphout ƒ 0-14-00
-  - Lambert Jan Lamberts ƒ 1-01-00
-  - weduwe Frans Kiviets ƒ 1-01-00
-  - erven Peeter van den Boomen, te

   Deurne ƒ 0-17-00
-  - Johan Draak - van den Bottel ƒ 6-00-00  
"Vermits verscheyde persoonen om oncosten voor te comen hare resteerende
penningen met de oncosten van dien soo eenige moyten wesen hebben gepresenteert 
met versoeck van het collecteboeck der Verpondinge te produceeren ende dat 
Frans Willem Loomans en Marten Janssen, als aangestelde collecteurs door de re-
genten van den jaare 1732 en het passeren deses present sijnde, hebben geseyt
dat sij het boeck hadden afgegeven en geen gelt wouden ontfangen, soo worden 
deese stucken voor soo veel regtens gepasseert behoudens ider sijn regt".      
R 94 fol 51 29-12-1734
- Willem Aart Smits - en
- Hendrien Smits - g.m. Hendrik Goort Hoefnagels,
- Elisabeth Smits,
Kinderen van Arnoldus Smits.
Zij verkopen 1/3e deel van de nalatenschap van zijn overleden vrouw.
De goederen liggen in de Wolfsberg en worden gebruikt door Hendrina Laats -
weduwe Paulus Hoefnagels - die ze ook koopt.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 162a 29-12-1734
Taxatie van "de Thienden te Asten" van Marten Cornelis van Beeresteyn -
overleden 26-8-1734, te Rotterdam.



Waarde
Een grove tiende - de Braeselsche - om het andere jaar "rijdende"
met - de Witveldtsche tiende - behorende aan Willem Jan Loomans e.a.  
en het Groot Gasthuys van 's Bosch is om het andere jaar hierin 
competerende 1/4e  en 1/20e deel, dus jaarlijks de helft, welke 
helft van het 1/4e en 1/20e deel ƒ 2100,--
De helft in een klamptiende - hoog Ommel - de andere helft is van 
Baron Dommelbergen - rijdende, om het andere jaar, tegen de tiende 
van het Gemene Land - de helft is jaarlijks op 1/4e gerekend ƒ  750,-
De helft in een klamptiende - laag Ommel - de andere helft is van 
Baron Dommelbergen - rijdende, om het andere jaar, tegen de tiende 
van het Gemene Land - de helft is jaarlijks op 1/4e gerekend ƒ  630,-
De helft in een klamptiende - de Horst - de andere helft is van 
Baron Dommelbergen  - rijdende, om het andere jaar, tegen de tiende
van het Gemene Land - de helft is jaarlijks op 1/4e gerekend ƒ  225,-
De helft in een klamptiende - de Steegen - de andere helft is van
Baron Dommelbergen - (verder als de Horst) ƒ  270,-

De helft in een klamptiende - de Boschot - (verder als de Horst) ƒ  400,-
De helft in een klamptiende - de Agterbosch - (verder als de Horst) ƒ  400,-

De helft in een klamptiende - de Vork - (verder als de Horst) ƒ  225,-

De helft in een klamptiende - de Lensdonck - (verder als de Horst) ƒ  225,-
De helft in een grove klamptiende - de Witvelsche - (verder als de 
Braeselsche) ƒ 2700,-

De helft in een klamptiende - de hoogen Dijck - (verder als de Horst) ƒ  630,-

De helft in een klamptiende - de lagen Dijck - (verder als de Horst) ƒ  300,-

De helft in een klamptiende - de Beeck - (verder als de Horst) ƒ  180,-
De helft in een klamptiende - de voorste Diesdonck - verder als de 
Horst) ƒ  185,-
De helft in een klamptiende - de agterste Diesdonck - verder als de 
Horst) ƒ  155,-

De helft in een klamptiende - Astappen - (verder als de Horst) ƒ  410,-

De helft in een klamptiende - Ommelsche Bosch - (verder als de Horst) ƒ  675,-
De "smaltienden" van deze voors. "rijdende" tienden - met de gerech-
tigdheden vandien - voor 1/4e en 1/20e deel van de Braelsche en Witvel-
sche tienden - competerende aan het Groot Gasthuys van 's Bosch.
"Rijdende" om het andere jaar met de smaltienden van het Gemene Land.



Enz. enz.    ƒ    300,-  
            ƒ 10760,00

Zijnde deze klamptienden belast aan de Heer van Asten - voor de
laatste acht klamptienden - de smaltienden
Aan rentmeester de Kempenaar met - 21 vat rogge/jaar  = is in
kapitaal ƒ 486-15-3 afgerond ƒ     486,75   

                 ƒ 10292,25
20e penning is ƒ 514-12-00.



R 117 fol. 86vo 03-01-1735
- Joost Jan Wilberts - g.g.m. Catalijn Philipse van Heughten. namens zijn
  kinderen Jenneke en Peternella,
- Peeter Jansen - g.g.m. Jenneke Philipse van Heughten - namens zijn kinderen
  Joost, Mary, Jenneke, Mechel en Francyn.
- Gielen Philips van Heughten,
- Joost Philips van Heughten.
Allen kinderen en erven van Philips Dielis van Heughten - en Mary Huybert Tie-
len.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: de kn van Joost Jan Wilbers.
- land de Kempe - ontrent de Steege 3 l.

1. Jenneke Frans Huybers
2. kn Wouter Hoefnagels

- groes ontrent 't Swartbroeck 4 l.
1. Marcelis Driessen
2. Jenneke Frans Huyberts

- ƒ 125,- α 4% te ontvangen van het laatste lot.
2e lot: Dielis Philips van Heughten.
- de schuur en aangelag op Heusden 2╜ l.

 1-2. IJsbout Hendricx
- beemd de Moeleschauw - int gemeen Broeck 5 l.

1. Willem van den Eynde
2. IJsbout Hendricx

- beemd de Weyen - op Heusden 3 l.
 1-2. IJsbout Hendricx

- land 1 l.
1. kn Jan Willem Metten
2. kn Jan Tonis 

- land 1 l.
 1-3. IJsbout Hendricx

- land/groes 1╜ l.
1. Dirck Driessen
2. IJsbout Hendricx

- groes 1╜ l.
1. kn Jan Willem Metten
2. IJsbout Hendricx

- ƒ 25,- te ontvangen van het laatste lot.
En Dielis zal tot zijn last nemen de rente die zij, o.a. met IJsbout Hendricx,
betalen aan advocaat Hendrick Snellen, te 's Bosch.
3e lot: de kinderen van Peeter Jansen - de helft - en
      - Joost Philips van Heughten - de andere helft.
- huis, schuur, schop, aangelag, groes en land 
  Zoals dat bij Joost Philips van Heughten in bewoning en gebruik is.
Dit lot zal uitkeren: ƒ 125,- aan het 1e lot.

          - ƒ  25,- aan het 2e lot.   
R 117 fol. 89 05-01-1735
Michiel van de Cruys geeft in huur aan Jan Philipsen:
- het "koyhuys", schuur, schop en stallen, land en groes.
"Als bij de geretireerde nonnen bewoont en gecultiveert geweest".
Toebehorende aan Lambert Kemps.
Uitgenomen - een perceel groes - de Kolck  

1. erven IJsbout Conincx
2. Lambert Kemps

Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 30,-/jr. en 250 pond boter/jr.
       - 4 vijm dakstro/jr.



       - de reδle lands- en dorpslasten.
De verhuurder zal alle druiven ontvangen uit de wijngaard - evenals de helft 
van het fruit.  
R 117 fol. 90 13-01-1735
Gerit van Riet, vorster en regterbode, neemt, namens de regenten van Asten,
procuratie d.d. 26-5-1734, in arrest:
- de onroerende goederen van Marcelis Driessen en Goort Buckings - als beδdig-
  de momboiren van het onm. kind van Willem Aart Willems - alsmede
- de onroerende goederen van Jan van den Broek, nu zijn weduwe - borgemeesters
  St. Jan 1719 - '20 - om daaraan te verhalen - ƒ 523-11-8 nog verschuldigd op
  hun borgemeestersboeken.
R 14 fol. 359 24-01-1735 1/2
- Arnoldus Meulendijck N.U., alhier - en Jan van Col N.U., te Eyndhoven, kin-
  deren en erven van wijlen Marcelis Anthonis - contra - Teuniske - weduwe 
  Peeter Joost Roefs.
R 33 - 52 24-01-1735 2/2
- Arnoldus Meulendijck N.U., alhier - en
- Jan van Col N.U., te Eynthoven, kinderen en erven van wijlen Marcelis Antho-
  nis, in leven wonende te Asten, aanleggers.
  - contra
- Teuniske - weduwe Peeter Joost Roefs. 
o.a.
 2. Peeter Joost Roefs was, sinds 18-7-1704, schuldig aan Marcelis Antonis
    - ƒ 150,- α 5% - schepenen Asten.
14. Betaling van intrest is reed lange jaren achterwege gebleven.
Reden om de weg "regten" in te slaan.
R 14 fol. 361 24-01-1735 1/3
- Peternella Hendrick Slaets, meerderj. j.d., aanlegster - contra - Willem 
  Jan Loomans - momboir van Jan Janssen Verriet, minderj. j.m., gedaagde.
  Door "tusschenspreecken van goede mannen" is overeengekomen dat de momboir
  zal betalen aan aanlegster - ƒ 50,- en de kosten van de procedure.
R 33 - 52 07-02-1735 2/3
Petronella Hendrik Slaats, meerderj. j.d., aanlegster.
- contra 
Willem Jan Loomans, voogd van Jan Jansen Verrijt, minderj. j.m., gedaagde.
o.m.  
 2. Aanlegster heeft zich door "schoone woorden en trouwbeloften" zo verre
    zo verre laten verleiden door gedaagde dat zij "met denselve vleesche-
    lijcke conversatie heeft gehadt"
 4. Zodanig dat zij, op 11 aug. 1734, is bevallen van een zoon en heeft de
    gedaagde dan alsnog als vader genoemd van het kind. 
 5. Dat Jan Janse Verrijt, "gaande tot Godt en sijne conscientie wel behoort 



    hadde de aanleggerse te trouwen, ofte ten minste haer eer te beeteren, de
    craemcosten en de begraefenis van 't kindt te betaelen".
 8. Gedaagde schijnt van mening te zijn dat men tegen hem, vermits zijn min-
    derjarigheid, niet kan "ageren of tegens hem enige procedure te enthamee-
    ren".
11. Reden om Willem Jan Loomans, zijn beδdigd voogd, te dagvaarden - en deze 
    op te leggen - dat:
    Gedaagde met aanleggerse zal trouwen - ofwel "haar eere te beeteren" met
    - 100 silveren ducatons - vanwege de kraamkosten - en
    -  10 gulden voor de begrafeniskosten van het kind.
    Of zoveel meer of minder als U naar rechten zult oordelen.
R 27 fol. 82 14-04-1735 3/3     

Aan Heren schepenen,
Gezien het request van Willem Jan Loomans, beδdigd momboir van Jan Janssen 
Verriet, inhoudende dat hij als momboir, in die kwaliteit, "gedaagd" zou worden 
door Pieter de Cort, drost, tot voldoening van - ƒ 100,- boete aan J.J. Verriet
opgelegd - wegens het "beswangeren" van Peternella Slaets, meerderj. dochter.
Enz. enz. 
Het wordt toegestaan aan suppliant om de goederen van Jan Janssen Verriet met
- ƒ 150,- te bezwaren.  
R 22 fol. 27 24-01-1735
- Jan Wilberts, aanlegger - contra - Jan Frans Doensen, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 4-10-0, zijnde een rest wegens een gekocht "mael".
R 94 fol. 52 25-01-1735
Catarina Massyn - weduwe Jan van Riet verkoopt aan Jan Verberne:
- int 't Root 1╜ l.

1. de koper
2. Peter Jan Verberne
3. de straat

Koopsom: ƒ 40,-.
R 94 fol. 52vo 26-01-1735
Wouter Anthonis verkoopt aan Francis Peter Coolen:
- groesbeemd de Baltis 3 l.

1. Teys Dirx
2. Jan Jan van Dijck
3. Claes Philipsen
4. de weg

Koopsom: ƒ 100,-.
R 94 fol. 53 04-02-1735
- Jan Michiel Henrix - g.m. Prijn Jacobs van de Loo - en mede-momboir van 
  Antonet Jacobs van der Loo, te Eyndhoven, op de Fellenoort,
- Hendrina van der Loo - g.m. Johan Baptista van de Beeck (Zij hebben procura-
  tie van notaris te Duffel.
Zij zijn voor 3/7e deel erfgenaam in de nalatenschap van wijlen Jacob van der 
Loo - en Anna Berckers.
Zij komen overeen met:
- Willemmyn - weduwe Huybert van der Loo, te Asten - en
- Mary Jacob van der Loo, te Asten



betreffende - ƒ 40,- die ΘΘn der erven genoten heeft.
De akte is onduidelijk omdat ze slecht leesbaar is.
Ook de naam - Wilhelmus van Elten komt er in voor.
R 107b fol. 137 06-02-1735
Op 21-12-1734 is Pieter Valkenier, schepen, te Amsterdam, eigenaar geworden 
van de hooge heerlijkheid Asten.
R 117 07-02-1735 bijlage
Te verhoren: 
A. Jan Verhoysen,
B. Hendrik Jan Hendricx, 38 jaar,
C. Jan van Beugen, 28 jaar,
D. Hendrick Jan Canters, 23 jaar.

1. Of het niet waar is - dat omtrent acht dagen geleden Gerit van 
             Riet, vorster, de hof achter zijn huis heeft laten "omschieten

   en leegen".
A.    Ja.
B t/m. D.    Zij hebben dit werk uitgevoerd.

2. En of zij niet weten, gehoord en gezien hebben dat door het omgra-
   ven een dood lichaam naar boven is gekomen "waervan den cop in den
   arm soude liggen".

A.    Weet hier niets van, heeft echter wel geruchten gehoord.
B t/m. D.    Verklaren van dit artikel niet te weten - maar wel bevonden te 

   hebben "verotte schenckens daer sij mette schupp doorstacken".
R 117 fol. 90vo 09-02-1735
Wij, Pieter de Cort, drossard, Michiel van de Cruys en Peeter van de Vorst,
schepenen, mitsgaders Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, hebben op ver-
zoek van Antony La Forme, substituut secretaris van Deurne, als rentmeester van 
Pieter Valckenier, raad- en schepen der stad Amsterdam, Heer van Asten, samen 
met Hendrick Denen, Mr. molemaeker en timmerman gevisiteerd - den Windtmoolen 
en het Casteel van Asten als anders, zo als volgt en hebben bij oculaire in-
spectie bevonden:
E.e.a. hieruit

Den Windtmolen.
Dat hiervan het gehele "cruyswerck" vernieuwd moet worden, als zijnde voor het
meerendeel verrot "en boven aent slieken tot securiteyt daaronder gestelt wor-
den".
Idem nog te vernieuwen - een balk op de "weghbalcken" en die balk moet 16 voet
lang en 5/4e voet in het vierkant zijn.
  

Het Casteel
Op het hoekkamertje op de zolder moet een nieuw glasraam geplaatst worden.
Een venster moet met een plank dichtgemaakt worden. 
Het lei- en het pannendak en de zolder moet hier en daar gerepareerd worden. 

De bovenste zolder
Een glasraam en twee venster te vernieuwen en de "verloyen".
Een half glas te vernieuwen en te "verloyen".



Een venster te vernieuwen.
Het dak te vernieuwen en te repareren met planken en leien. 
De goten te repareren en te vernieuwen, waar nodig.

Duivenhok, zijnde een kamertje.
Het venster en het dak te repareren.
Den "afhanck" aan de Westzijde van het kasteel te vernieuwe en te repareren.
Een venster te vernieuwen. En de zolder waar nodig is.

"Afhancksolder" 
De trap en het dak te repareren.

Het hoekkamertje op de galerij
Een nieuwe glasraam te plaatsen en de overige glasramen te "verloyen".

Vervolg van de galerij
Vier nieuwe kloosterramen te plaatsen. 
En vier "gebond off casteynen" waaronder een geheel venster. 
De zolder te repareren.

De kamer boven de goot
De zolder te repareren.
Twee nieuwe vensters en glasramen te plaatsen alsmede twee nieuwe "casteynen".
Het "secret" te repareren.

De hoender- of patrijskamer
Een nieuw kloosterraam, een venster voor binnen en nog een raampje te maken.
Het pannendak te repareren.

Mevrouwe bovenkamer
De glazen te repareren, vier nieuwe vensters en twee nieuwe "casteynen" te 
plaatsen.

De kamer van Heer Celis
Twee vensters en twee dorpels en een middelstuk te vernieuwen.

De kamer boven de Groene zaal
Het pleisterwerk te vernieuwen.
Drie binnenvensters en een "cruyscoseyn" te maken.
De andere vensters te repareren en de glazen te stoppen.

Mevrouwe kamer de eerste achter den toren 
De "kloostercaseynen" en een venster te vernieuwen.

De derde kamer naast den toren
Vier nieuwe vensters, glazen en glasramen te "verloyen".
Nieuwe dorpels in de "caseynen".
De schouw is aan weerszijden gebarsten.

De Kapelkamer
Is geheel in orde.

De gootkamer 
De pomp te repareren.
De vensters van het kruisraam te vernieuwen.

De botterijkamer



De "cruyscaseyn" te repareren.
De keuken

Enen "cloostercaseyn" te repareren.
Diverse glazen te vernieuwen.

Het klein saletje
De muur wat te repareren.

De grote Groene zaal
Twee nieuwe venster te maken.

De voorzaal of voorhuis
Drie nieuwe vensters te maken, de glazen te repareren.
De schouw, vloeren en trap te repareren.
De "brugge", zo van hout als steen, te repareren.

Balkonkamer  
Een "Engelse ruyt" te vernieuwen.
Het luik aan de "diefkelder" te repareren.

Het torentje
Vier Engelse ruiten te vernieuwen.

Het torentje boven
Weinig defect. Hierin bevonden: enige boeken, papieren en documenten.

De Herenkamer
De deurlijsten te repareren.
Enige ruiten te vernieuwen.
Het "secret" met enige bruine en witte steentjes te repareren.

 De kelder aan de Herenkamer
Het glasvenster te vernieuwen.
  

De kelder
Een glasraam te vernieuwen.

De zuivelkelder
In de kamer aan de zuivelkelder twee nieuwe glasramen te plaatsen.
De buitenpomp, op de deur daarnaast, te repareren.

De houten brug voor de poort van het kasteel
Een gebont en de planken te repareren.
Een "elsegoot" aan het kasteel te maken, 23 voet lang.

De neerhuizing aan de poort van het kasteel
Het pannendak en de "gespannen" te vernieuwen - of i.p.v. pannen met stro dek-
ken.
De deuren van de schuur, stallen en het bakhuis te repareren.
Alle deuren en vensters van het kasteel en neerhuis te repareren.
Het "houten verwulfsel" van de kelder te repareren.
Een venster en een raam van de "koyhuys" te repareren.
De brug aan het "hophuysje" te repareren.
De stenen boog aan de poort van de "koystal" te repareren.
De nuren van het kasteel van binnen en van buiten te "bezetten", te repareren
alsmede het "verwulfsel".



Het leien- en pannendak met de goten van het kasteel en neerhuis waar nodig te
repareren en te vernieuwen.

De hoeve - den agtersten Heusden - bewoner Dirck Janssen.
Aan deze hoeve is weinig te repareren.

De hoeve - de voorste Heusden - bewoner de weduwe Jan Gerit Faasen.   
In het huis, de schouw omtrent twee voet "te hoogen".
Een nieuw raam, naast de deur aan de straat, met ijzeren tralies.
In de kamer, naast de staat, een nieuw glaasje.
"Het schiet vant dack mette opscheuten te vernieuwen en te reyten"
Een glasraam op het dak en aan de voorste stal twee "glaaskens" te vervangen.
Aan de voorzijde van de stal de muren te repareren en met leem aan te vullen.
Aan de schaapskooi de "playen" te vernieuwen en de wanden te repareren.
Van de schop het dak te repareren - alsmede het dak van de huysinge, schuyr,
stallinge en schaapskoy. De balk in het achterste gebont is op twee plaatsen
gebroken.

De hoeve - de Polder - bewoner de weduwe Gerit Faasen.
Eerst twee "stijlstocken" te vernieuwen  "ende gebonden".
Een "stijlstock" in de schuyr te vernieuwen.
Een nieuwe voorstal te maken.

De hoeve - in de Wolfsberg - bewoner Mattijs Jansen Slaats.  
"De playen die gesoncken sijn te ondermetselen of stijlstocken onder te setten".
De "playen aan de "koystal" te repareren.
Drie nieuwe deuren.
Het dak te repareren en aan de schuur twee nieuwe kleine deurtjes.  
  
Naschrift: Alle vernieuwingen en reparaties, zoals wij bevonden hebben, zijn 
           noodzakelijk uit te voeren.
R 117 fol. 93vo 10-02-1735
Schepenen en drost van Asten zijn geweest in de hof van Gerit van Riet - alwaar
de drost aan Hendrick Jansen, die in de hof aan het werken was, vroeg - de 
plaats aan te wijzen waar hij "die schecken" had gevonden.
Na aanwijzing hebben zij zien liggen: "soo groote als kleyne schencken, agtien
stuck en daaronder de gedaante van een kop van een koybeest".
Marge: 16-5-1737 - copie gemaakt voor advocaat van Wesele.
R 117 bijlage 13-02-1735
Men laet een ider bij dese weten dat den drossard van Asten op de gerugte als
off in den hoff van Gerit van Riet, geregtsboode, alhier een doot menschenlig-
haem begraven bevonden soude sijn deswegen informatien en visitatie heeft ge-
nomen sonder dat een menschenlighaem is gevonden.
Soo wort bekent gemaeckt dat diegeen die soodanig een doot lighaem weet aen te
wijsen off waer 't selve gebleven is dat aen diegeen die sulx weet aen te wij-
sen een premie van vijftigh gulden sal worden gegeven en daerenboven sal des-
selfs naem worden gesecreteert.

Den ondervorster sal dit publiceren
op sondag den 13 febr. 1735.

P. de Cort.    



R 107b. fol. 137 15-02-1735
Cornelis van der Hagen, med. doctor - g.m. Catharina Biedijks, te Megen.
Zij verkopen een obligatie van - ƒ 1000,- α 3% - t.l.v. het Corpus van Asten -
d.d. 8-2-1675 - schepenen Asten - t.b.v. Petrus Symons van Straelen.
Op het kantoor der Beden geregisteerd onder nr. 9.
Verkopers is deze aangekomen bij deling tussen Jacobus Antonius Rutgerus en 
Adriaen Biedijkx - d.d. 25-4-1718 - te .......
Koper wordt: Dirck Dekkers, te 's Bosch.
Schepenen 's Bosch.  
R 117 fol. 94 17-02-1735
Jan Toenis van der Linden - weduwnaar Anneke Janssen - maakt t.b.v. zijn drie
onm. kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Mary ......., j.d., geboren en wonende te Backel.

Vaste goederen.
- huis, hof en aangelag 8 l.

1. weduwe Jan van den Broeck
2. Jan Goort Loomans
3. Jan Maaris
4. F. P. von Cotzhausen

- land den Tonk 1 l.
 1-2. weduwe Jan van den Broeck
 3-4. de straat

- land den Grootenacker 3 l.
1. Jan Verooisen
2. weduwe Wilbert Verberne  
3. de straat
4. de hei

- groes/land de Venne 7 l.
1. Michiel van de Cruys
2. Willem Roefs
3. Jan Meuwisse
4. de hei

- wei 8 l.
1. Jasper Hendrix
2. Steven Antonis
3. weduwe Jan van den Broeck
4. Jan Keysers

- het kleyn Drieske 1 cops.
            1-2-3. weduwe Jan van den Broeck

4. de weg
- land het Jacobsdrieske 1 cops.

1. Wilbert Verberne
2. weduwe Jan van den Broeck
3. Jan Meuwissen

- hooiveld den Ossekamp 4 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Jasper Hendricx
3. de Aa

Roerende goederen.
- een beddekoets, bed en toebehoren, twee paar slaaplakens,
- enige kopere en ijzeren ketels,
- een kist en een tafel, acht stoelen,
- vier koeien.



R 117 fol. 95vo 17-02-1735
Mededeling van de regenten van Asten aan "de gebreekige koopers" van de roeren-
de goederen nagelaten door Mr. Arnoldus Swinckels, advocaat, om de condities
te voldoen.
R 117 fol. 96 21-02-1735
Schepenen van Asten verklaren dat Rudolph Dulman, een "domestiq" is van Mr. 
Paulus Beerestijn, Heer van Rauwenbergh en Maurick, wonende te 's Bosch - welke 
is uitgestuurd door zijn voorn. Heer om een hovenier "oder gertner" in het 
Hertogdom Gulick, Bergh of elders, op te zoeken.
Wij verzoeken eenieder hem te laten passeren en te repasseren.
R 14 fol. 367 25-02-1735
Maria Verdeuseldonck - weduwe Jan van den Broeck, molenares, te Vlierden, aan-
legster - contra - Marcelis Andriessen en Goort Buckings, als voogden over het
onm. kind van Aert Willem de Smit, gedaagden.
- fol. 398 - Aanlegster wordt in haar eis toegewezen.
R 162a 25-02-1735
Taxatie van "de tienden" aan Jakomyntje Dankaerts - overleden 28-1-1734 - te 
Velakenswaart.

Waarde
- 1/4e in 3/4e deel van een klamptiende - de Witvelsche - alsmede 
  de gerechtigdheid in de smaltiende - "rijdende" tegen de tiende 
  van het Groot Gasthuys, te 's Bosch en Beeresteyn   ƒ 393,-
 
- 1/8e in 3/4e deel van een klamptiende - de Witvelsche - met de 
  gerechtigdheid van de smaltiende van het Groot Gasthuys, te 
  's Bosch en Beeresteyn ƒ   134,-  
     ƒ 527,-
Belast met: 3 vat rogge/jr aan Hendrik de Kempenaar
            In kapitaal voor dit 1/4e deel - ƒ 16-14-13    afgerond   ƒ    16,75  

ƒ 510,25

"Soo bedaagt de beterschap eene somme van ƒ 25-10-1/20e penning"    
R 27 fol. 79 28-02-1735

Aan Heren Schepenen,
Gezien de procedure vanwege Antony van Riet - g.m. Hendrina Clemens - weduwe
Willem van Weert - rol - d.d. 25-10-1734.
- contra
Jan Peeter Smits, gedaagde.
Conclusie: Gedaagde moet worden opgelegd de - ƒ 130,- α 4% te voldoen.
R 94 fol. 55 07-03-1735
Catarina Massyn - weduwe Jan van Riet verkoopt aan Jan Jan Smits en Jenneke -
weduwe Wilem Slaets, aan den Diesdonck:
- groes het Beeckerveltje 3╜ l.

 1-3. weduwe Willem Slaats
2. Jan Dircks van Heughten
4. Jan Antonis Smits Koopsom: ƒ 15,-.



R 94 fol. 56 11-03-1735
Peternel van de Kerckstap, te Neefterick, verkoopt aan Hendrina Clemens - wedu-
we Willem van Weert en nu - g.m. Antony van Riet:
- land in de Wolfsbergh 1╜ l.

1. kn Dandel Jansen
2. Jan Lintermans
3. Andries Thomas
4. de straat

- groes 3╜ l.
1. Willem Loomans
2. kn Aart Tielen
3. de Aa
4. kn Michiel Coolen

- huis, hof, aangelag en land - in het Dorp 2 l.
1. kn Jan Michiel Coolen
2. kn Mr. Gerard Graats en Frans Doensen

 3-4. de straat
- hofstad te Ommel

1. Goort Canters 
2. Frans van Ruth
3. de straat
4. de weg

- land te Ommel 3╜ l.
1. Frans Hoefnagels
2. Frans van Ruth
3. de straat
4. weduwe Jan van de Loverbosch e.a. 

Belast met: ƒ 3-15-0/jr. aan de Kempenaar - uit dit laatste perceel.
Koopsom: ƒ 150,-.

R 94 fol. 57vo 19-03-1735
Hendrick Raessens verkoopt aan Gerard Arnoldus Raessens, beiden te Eyndhoven, 
- een obligatie van - ƒ 500,- t.n.v. Rogier Wijnants en t.l.v. het Corpus van
Asten - d.d. 15-3-1715 - registratienr. 47.
R 14 fol. 369 28-03-1735 1/2
Mevrouw C. van Eyck, douariere van Dongelbergen, te Blarthem, aanlegster.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
R 27 fol. 80 20-06-1735 2/2

Aan Heren Schepenen,
Gezien het request vanwege Mevr. C. M. van Eyck, baronnes douariere de Dongel-
bergen, te Blaertem - rol d.d. 28-3-1735.
- contra
Martinus Jan Paulus., gedaagde.
Conclusie: Gedaagde moet worden opgelegd om te voldoen - ƒ 71-5-0 wegens een 
           gekochte en geleverde koe. 



R 14 fol. 371 28-03-1735 1/3 
Jan van Helmont, schepen, aanlegger 
- contra 
Hendrik Jan van Ruth,  Willem Frans Kels N.U., Joost Hoebergen N.U. als erven 
van Claas Peters van Ruth, gedaagden.
- fol. 374 - Aanlegger zou een obligatie hebben t.l.v. gedaagden.
R 33 - 52 16-05-1735 2/3
Jan van Hellemondt, schepen, aanlegger.
- contra
Hendrik Jansen van Ruth, Willem Frans Kels, Joost Hoebergen - beiden N.U. - 
erven van Claas Peters van Ruth, gedaagden - o.a.:
2. Aanlegger heeft, op 2-9-1709, "geschooten" aan Claas Peters van Ruth
   - ƒ 50,- α 4,8%.
4. De intrest, is, na het overlijden van Claes, door zijn weduwe betaald tot
   1719. Dit zonder de minste "contradictie"  
5. Ook gedaagden zijn overtuigd van de rechtmatigheid - na het overlijden van
   de weduwe hebben zij nog twee jaar intrest betaald.
   De achterstand in betaling is nu t/m. 1734 - ƒ 30,20.
R 33 - 52 11-07-1735 3/3
Jan van Helmont, aanlegger.
- contra
Hendrik Jansen van Ruth, Willem Fransen Kels en Joost Hoebergen, gedaagden.
 3. Gedaagden ontkennen "ter goedere trouwe" dat aanlegger, in 1707, aan wijlen
    Claes Peeterse van Ruth - ƒ 50,- met intrest - te leen zou hebben "opge-
    schooten".
 6. Aanlegger zal dus gehouden zijn met "suyvere en valable bescheyden te veri-
    fieren".
13. Hij kan alleen een "eygenhandig mauaal" te voorschijn brengen.
    En hij (aanlegger) "sig selven daarmeede erbarmelijk komt te juguleren".
19. "Wesende voor het laaste een merckelijke onwaerheyt en verciersel bij den
    aanlegger sinisterlijk gefabriceert" dat gedaagden na het overlijden van de
    weduwe Claas Peeters van Ruth twee jaar intrest zouden hebben betaald.
Gedaagden wijzen de eis van aanlegger af.       
R 94 fol. 57vo 04-04-1735
Martinus Jan Paulus verkoopt aan Otto van den Boer, te Eyndhoven: 
- zijn aandeel in een klamptiende - de Braeselsetiende - "rijdende" tegen het 
Gemene Land en Beresteyn.
Hem, verkoper, aangekomen bij koop van de Lauw, te Eyndhoven.
Betaald zal worden met een obligatie van - ƒ 400,- t.l.v. Hendrick de Louw -
schepenen - d.d. 13-6-1711 - en de verkoper, in 1715, in mindering van zijn
koopsom tot zijn last overgenomen - met de verlopen intrest van 7 jaar en de 
verdere kosten.
De transportant reserveert een lostijd van 8 jaar voor de gelijke som als hij,
koper, daarvoor betaald zou worden. 
Zie vonnis - Asten - d.d. 10-5-1734 - t.l.v. de transportant.
Belast met: 5 cop rogge/jr. in een meerdere rente van 12 vat rogge/jr. (Peelse
maat) aan Hendrik de Kempenaar, rentmeester van de Geestelijke Goederen, te 
's Bosch.

Koopsom: ƒ 550,-.



R 117 fol. 96vo 04-04-1735
Antony la Forme, rentmeester van Pieter Valckenier, Heer van Asten en schepen
te Amsterdam, heeft aanbesteding gedaan van het vernieuwen van "het cruysweck"
van de windmolen.
Aannemer: Hendrik Deenen, molenmeester, te Mierlo.    

o.a. hieruit:
De aannemer zal van het hout van den Heer maken: 
- twee planken, ieder 27 voet lang en dik 12 en 16 duim.
- idem - acht "aensetters" - twee van 12 voet lang,
                           - twee van 13 voet lang,

    - twee van 14 voet lang,
    - twee van 15 voet lang en dik 12 en 15 duim.

  De aannemer zal er ΘΘn van zijn eigen hout leveren.
- Nog van het hout van den Heer te maken - acht muurplanken, 7 voet lang en dik
  4 en 8 duim.
- Nog vijf blokken op de muur te maken - ieder 5 voet lang en 10 bij 10 duim.
- Een balk te maken op de "voeghhouten" lang 16 voet, dik 12 en 13 duim.
- En waarvan de aannemer van zijn eigen hout zal moeten leveren - 16 schoor-
  houten - waarvan 8 ieder lang 20 voet en dik 10 bij 10 duim - en de andere
  8 ieder lang 42 voet en dik 10 bij 10 duim.
- Nog zal de aannemer leveren 24 schroeiphouten - welke doorelkander ieder
  8 voet lang zijn en dik 2 en 3 duim
- En daarenboven 100 stuks 5" nagels.
- De schoor- en schroeiphouten  alsmede de nagels zal de aannemer, als het 
  werk klaar is, weer naar zich toe moeten nemen.
- De aannemer zal ook de stenen muren, mits geen grote defecten, moeten repa-
  reren.
- Het werk zal klaar moeten zijn voor 1 juni a.s.  
- De besteder zal aan de aannemer betalen - ƒ 73,- en daarenboven nog voor de
  voors. "aensetter" - ƒ 10,-.
  Dus samen - ƒ 83,- te betalen binnen een maand na oplevering.
- De aannemer zal ook alle reparaties moeten uitvoeren die door zijn toedoen 
  aan de molen ontstaan.
Hendrik Deenen neemt dit werk aan. 
Als borgen treden voor hem op - Michiel van de Cruys en Johannes van der Lin-
den.
R 33 - 52 05-04-1735
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen van Asten om namens hem te verho-
ren:
1. Johannes van der Linden, 46 jaar,
2. Tony Frans Voermans, 50 jaar,
3. Willemyn Tony Voermans, 21 jaar,
4. Elisabet Hoefnagels, 21 jaar.

Of het niet waar is dat U.L. heeft gezien dat tussen Hendrik Willems
en Jan Jan Peeter Smits, op maandag, 28 maart 1735, in of omtrent 
het huis van Antony Fransse Voermans "questie en verschil is ontstaen, 
soodanig dat sij ider met blancke messe, off ander geweer, deen den 
anderen sneden en quetste".

1. Weet niets.
2. Verklaart wel gehoord te hebben dat "onder het speelen met de cart" kwestie
   was voorgevallen. Hij heeft verder niets gezien omdat hij uit zijn huis was
   gegaan.
3. Verklaart als haar vader en verder dat Jan Jan Peeter Smits voor in huis was
   gekomen en gevraagd zijnde of die "rock aff hadde". Hij, Smits, antwoordde:
   "Dat is niemand".
   (kennelijk wordt hier bedoeld, of hij iets in zijn rok had, een mes o.d. ??)
4. Verklaart als de tweede.



R 117 fol. 99 11-04-1735
Jan Peeter Smits - en Mary Jan Paulus, zijn vrouw, in het Dorp, testeren.
Hij ziek, zij gezond.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 94 fol. 58vo 16-04-1735
Catarina Massyn - weduwe Jan van Riet verkoopt aan Jan Willem Trouwen:
- huis, hof en aangelag - ontrent de Kerck van Asten 1 l.

1. Tony Muyen
 2-3. de straat

4. Andries Verriet
Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ 190,-.
R 117 fol. 100 18-04-1735
Hendrick Deynen, molenmeester, te Mierlo, verklaart de volgende defecten aan 
het kasteel, de agterste hoeve op Heusden, de hoeve de Polder bevonden te heb-
ben.  
Opmerking: E.e.a. komt, in grote lijnen, overeen met het vermelde in acte -
           R 117 - fol 90vo - 9-2-1735.
R 107b. fol. 138 30-04-1735
Egidius van der Bemde - g.m. Digna van Heck, "promisit" Mattijs van Boxtel en  
Peter Franssen - als momboiren over de onm. kinderen van Wouter van Heck - 
t.b.v. deze kinderen:
- een obligatie van - ƒ 3000,- α 3╜% (nu 3%) t.l.v. het Corpus van Asten - 
  d.d. 27-10-1706 - registratienr. 23.
De brief is Digna aangekomen bij deling met haar broeders en zuster - notaris
Florentius van Woerkom, te 's Bosch - d.d. 23-2-1723.
Zij verkopen deze aan Juffr. Ravensteyn - weduwe Adriaen Niclos, te 's Bosch.
Schepenen 's Bosch.
R 33 - 52 04-05-1735

Aan het College,
Antony Uyttenhove N.U. - g.m. Margareta Albert Loomans heeft voor Uw gerecht 
een procedure "hangen" tegen Jan Peeter Smits - als koper van de goederen van
Jan Albert Loomans, welke goederen zijn belast met - ƒ 200,- 
(zie deling tussen Margareta, Jan en de verdere kinderen van Albert Loomans.)
Zie ook "rol" van 8-11-1734, 2-5-1745 enz.
Verzocht wordt, om Jan Peeter Smits de betaling van - ƒ 200,- op te leggen.  



R 117 fol. 101 05-05-1735
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Wolters en Pieter de Cort,
verpondingbeurders, 1733, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Paulus Cremers om daaraan te verhalen

ƒ  3-00-06
- Marselis Antonis ƒ  4-19-09
- Gerit Philips ƒ 14-02-12
- Jan Tonis van der Linden ƒ  7-02-04
- Willem Geenhoven ƒ  1-07-02
- Jan Laurenssen ƒ  2-17-02
- kn Antonie Dielis Ceelen ƒ  3-06-11
- Hendrik Jan Driessen ƒ  2-12-10
- het Groot Gasthuys - gebr. Jan Jan Walraven de jonge ƒ  4-00-08
- Hendrik Jansen van Ruth ƒ  5-15-00
R 117 fol. 101vo 05-05-1735
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Antony Heycoop,
collecterende het borgemeestersboek van Peeter Jan Wilberts en Joost Joosten,
St. Jan 1732 - '33, in arrest:
- de onroerende goederen van Hendrik Paulus om daaraan te verhalen

ƒ  6-08-14
- Marten Marselis ƒ  8-04-08
- Aart Hendrik Tielen ƒ  7-00-11
- Antony Fransen ƒ 11-17-00
- Aart Jan Aarts ƒ  7-09-00
- Jan Meussen ƒ  8-17-00
- Marten van de Loverbosch - gebr. Mattijs Jacobs ƒ  5-19-03╜
- Francis Verrijt ƒ 10-18-06
- Jacob Fransen ƒ  7-19-07
- Marselis Dierx ƒ  6-04-04
R 117 fol. 102vo 06-05-1735
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Wolters en Pieter de Cort,
collecteurs der verponding, 1733, in arrest:
- de vaste goederen van Marten Kerckhoff om daaraan te verhalen

ƒ  6-05-00
- Jan Verstegen ƒ  8-06-04
- Lammert Tijssen ƒ  8-06-04
- Peter Jansen van den Agterbosch ƒ  6-10-00
- Gerit Jan Bernardts ƒ  3-17-04
- Francis Saris ƒ  4-11-00 
R 117 fol. 103 06-05-1735
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort en Antony Heycoop, waar-
nemende het borgemeestersboek van Peter Jan Wilberts en Joost Joosten, St.
Jan 1732 - '33, in arrest:
- de vaste goederen van Goort Marselis om daaraan te verhalen

ƒ  7-00-00
- kn Jan Goorts   ƒ  2-09-14
- Frans Lammers ƒ  9-17-02
- Antonis Verhindert ƒ  7-04-14
- Mattijs Reynders ƒ  1-02-13



R 33- 52 07-05-1735 1/3
Michiel de Gaase, aanlegger.
- contra 
Pieter Loomans, gedaagde
Betreft: "Verstrekte en verschoten penningen weegens de Vorkse thienden, met
         de daarover gereesene executiekosten".
R 14 fol. 373 16-05-1735 2/3
Michiel Gaase, deurwaarder, te 's Bosch, aanlegger - contra - Pieter Loomans,

gedaagde.
R 33 - 52 19-09-1735 3/3
Michiel de Gasee, deurwaarder, te 's Bosch, aanlegger
- contra
Pieter Loomans, gedaagde.
 2. Aanlegger heeft, in 1733, als de tienden, te 's Bosch, werden verpacht, 
    voor gedaagde gepacht:
    - een clamptiende - de Vorkse tiende.
    Pachtsom: ƒ 37-10-0
 6. Aanlegger heeft zich als pachter en gedaagde op zijn verzoek, als borg te
    boek gesteld.
 8. Gedaagde heeft - den oogst "gaedegeslagen,

         - de granen te velde "getient",
         - bijeengevaren en gedorst.

    Zonder aanlegger daarover ooit te hebben aangesproken.
    Deze heeft dan ook altijd gedacht dat de pachtgelden en de verpondingen
    betaald zouden zijn.
10. Gedaagde is echter nalatig gebleven en aanlegger is daarover aangesproken
    door rentmeester de Kempenaar.
    Om "executie" te ontgaan heeft hij de ƒ 37,50 en de ƒ 15,75 "kosten" moeten 
    voldoen.
21. Hij "spreekt" nu gedaagde aan.  
R 33 - 52 11-05-1735

Copie
Hendrick Hendrix, te Asten, aan den Dijck, is schuldig aan Pieter de Cort,
drost, te Asten - ƒ 97-16-00.
Te lossen: binnen vier eerstkomende weken.
Borg: Michiel van de Cruys, president,
Actum: Helmont - d.d. 18-5-1730.
Op 11-5-1735 is voornoemd bedrag nog niet afgelost en wordt Hendrik Hendrix 
"gedaagd".
R 14 fol. 378 16-05-1735 1/2
Florens Pieter van Cotzhausen, secretaris, aanlegger - contra - Antony Voer-

mans, gedaagde.
R 33 - 52 11-07-1735 2/2
Flores Pieter von Cotzhausen, secretaris, aanlegger. 
- contra  
Antony Voermans, gedaagde.
Gedaagde heeft op 10-11-1729 van aanlegger - ƒ 100,- geleend.
Tot nu toe zijn deze niet afgelost.



R 152 16-05-1735
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, over de
geδxecuteerde goederen van Frans Cornelis van Weert.
De executie is gedaan t.b.v. Goort Anthonis an Bussel en Goort Canters, als
collecteurs van de verponding 1729 - voor een verschuldigde som van ƒ 8-4-8.
De goederen zijn op 6-3-1731 "gearresteert" en op 7-5-1731 verkocht.

Ontvangsten o.a.
Verkoop der vaste goederen.
Koper: Francis Peeter Coolen ƒ 260-00-00

Uitgave o.a.
Kosten van de executie ƒ    58-02-00  

Blijft voor de crediteuren ƒ 201-18-00
De crediteuren zijn voornamelijk de "inners" van de lands-
en dorpslasten en alsnog de administratiekosten t.b.v. de
executie gedaan.
R 142 18-05-1735
Wilbert Peters en Teys van Bussel, armmeesters, verkopen t.b.v. de Armentafel,
aan F. P. van Cotzhausen:
- een vervallen huiske en aangelag - ontrent de Kerk

1. de weg
2. het schoolhuys e.a.

Verponding: ƒ 0-8-0/jr. Koospom: ƒ 25,-.  
R 117 fol. 103vo 20-05-1735
Dries Peters en Hendrik Martens, borgemeesters, ingegaan voor het reδl, 
1-1-1734 - 31-12-1734 en voor het personeel, St. Jan 1734 - '35.
Zij dragen hun boeken over aan Lambert van den Boom - om de directie daarover 
te voeren.
o.a. hieruit:
1. Lambert van de Boom zal in plaats van de voors. borgemeesters collecteren 
   met de boeken die daartoe reeds vanwege de regenten aan hen ter handen zijn
   gesteld en nog gesteld zullen worden - "reele en persooneele dorpsordinaire
   en extra ordinaire lasten egeene uytgesondert" die in het jaar van de eers-
   te comparantens bediening als borgemeester zullen worden aangeslagen.
2. Lambert van den Boom zal uit de ontvangsten moeten betalen - alle intresten
   van kapitalen t.l.v. deze gemeente. 
   Alsmede alle traktementen van officieren en bedienden en alle verdere zaken 
wegens de gemeente gedurende het voorn. jaar.
   De boeken worden bij de Tolkamer gepasseert.
3. Dat de betalingen zodanig moeten worden gedaan dat de borgen en de gemeente
   geen schade zullen lijden.
4. De rekeningen moeten op de behoorlijke tijd overgedragen worden aan de se-
   cretaris, alhier - dit met alle benodigde documenten.
5. Lambert van den Boom zal het, alhier, van ouds gebruikelijke beurloon ont-
   vangen - en daarenboven - ƒ 340,-, te betalen uit het privΘvermogen van de 
   borgemeesters.
6. Lambert van den Boom zal niet gehouden zijn tot het ophalen van de gelden 
   langs de huizen - maar zal "zitdagen" mogen houden.



R 117 fol. 105 20-05-1735
Tony Haasen en Cornelis Lambert, collecteurs der ordinaire landsverponding,
1-1-1734 - 31-12-1734.         
Zij dragen hun boeken over aan Lambert van den Boomen - om de directie daarover
te voeren.
o.a. hieruit:
2. Lambert van den Boom zal de betalingen doen ten comptoire van de ontvanger 
   der landsverponding.
3. De betalingen zullen zodanig moeten gebeuren - dat de borgemeesters of het 
dorp daarvan geen schade ondervinden.
4. Het beurloon is 8% en daarenboven - ƒ 180,- die door de eerste comparanten
   uit hun privΘ vermogen moeten betaald worden.
5. Het beuren zal op "zitdagen" kunnen geschieden.
R 142 20-05-1735
Hendrik Marten en Peeter Driessen, borgemeesters, St. Jan 1734 - '35, verhuren 
- een deel van de achtergelaten goederen van Aart Berckers, Meeus Peeter Roy-
  mans en Hendrik Canters - laatst bewoond geweest bij Meeus Roymans en welke,
  op 25-2-1732, "te beurde" zijn geweest en niet hebben mogen "gelden".
o.a.: 
- het hooi- groes en weigewas van de goederen, nagelaten door Meeus Roymans -
  gelegen aant Laarbroeck.
  Huurder: Tomas van der Weerden. 
  Huursom: ƒ 5-10-8
- het hooi- groes en weigewas van de nagelaten goederen van Aart Berckers -
  genaamd: den Kraakert        
  Huurder: Joost Hoefnagels.
  Huursom: ƒ 1-2-4
- de voorste groes- en weigewas van de goederen wijlen Aart Berckers - gelegen 
  bij Jan Roymans en bij de gewezen goederen van Meeus Roymans.
  Huurder: Piet Loomans.
  Huursom: ƒ .....
- land op Ostappen - met de wegh tot aan de heggen
  Huurder: Gerit van Riet. 
  Huursom: ƒ ......
- huis, hof en aangelag - met twee weivelden en nog een stukje groes.
  In gebruik bij Peter Pollen.
  Huurder: Lambert Lambert Verheyden.
  Huursom: ƒ 9-4-0/jr.
- de Daghmaet - met het hoyvelt aan de Aa.
  Huurder: Lambert Lamberts Verheyden.
  Huursom: ƒ 9-4-0
R 117 fol. 106 25-05-1735
Alzo, Peeter Coopmans - g.g.m. Mary Jan Loomans, namens zijn twee minderj. kin-
deren, aan drost en schepenen te kennen had gegeven dat vermits het overlijden 
van Jan Peter Loomans, zijn kinderen, namens hun moeder, voor 1/3e deel in de 
nalatenschap van Jan Peter Loomans gerechtigd zijn.
Hij verzoekt aan hem, als toeziend voogd, toe te voegen Jan van Laarhoven, 
schepen, te Mierlo.
R 117 fol. 106vo 27-05-1735
Goort Hoefnagels en Bendert van Hoof, borgemeesters, St.Jan 1730 - '31, verkla-
ren "goet genoegen en contentement" te nemen met het extract autenthiek van hun
borgemeestersrekeningen door de secretaris aan hen overgeleverd.
R 94 fol. 59vo 31-05-1735
Andries van der Sande als momboir over Andries, Jan, Hendrik, Eymert, Peter en



Goortie, onm. kinderen van wijlen Dirck van der Zande - en Peternel Gerit van
Loon, te Lyssel, verkoopt aan Frans Vrynts:
- huis, hof, aangelag, groes en land - te Ommel 18 l.

1. erven Peter Reynders
2. erven Jan Peter Canters
3. de straat
4. Jan Loomans

Belast met: ƒ 2-5-0/jr. aan de Kempenaar.
Koopsom: ƒ 75,- α 4%.

R 94 fol. 61 31-05-1735
De vrouw van Hendrik Kiviets, te Ommel, vernadert de goederen welke op, 
31-5-1735, zijn aan Frans Vrynts.
Zie akte: R 94 - fol. 59vo - 31-5-1735.
R 94 fol. 62 18-06-1735
De regeerders van Asten laten bij executie, t.b.v. de verpondingen, verkopen 
de goederen van Jan Walravens den ouden   
Koper: Hendrik Walravens.
- huis, hof en aangelag en een akker daaraan 6 l.

1. de eigenaar
2. Jan van Hoof    

- land het Nieuwlant 1 l. 25 r.
1. de straat
2. Willem Franssen

- land in den Boeschet 2 l.
1. Goort Vrijnsen
2. Gerit van Riet

- groes 2 l. 20 r.
1. Jan Walravens
2. weduwe Frans Huyberts

- land 1 l.
1. weduwe Jan Verstegen
2. Joost Vrijnsen

Koopsom: ƒ 10,-.
R 117 fol. 107 18-06-1735
Pieter van Hogenlinden, deurwaarder, neemt, namens Hendrik de Kempenaar,
rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest:
De onroerende goederen t.n.v. Arnoldus Conincx c.s. om daaraan te verhalen
- een rente van 15 stuiver/jaar - verachterd sinds lichtmis 1715.
R 117 fol. 107vo 20-06-1735
Gerit van Riet, vorster, verklaart, namens de regenten van Asten, autorisatie
d.d. 26-5-1734, aan:
- Marie - weduwe Jan van den Broek,
- Marcelis Driessen en Goort Buckings - als voogden van het onm. kind van 
  wijlen Aart de Smit, die samen met Jan van den Broek, borgemeester is ge-
  weest van St. Jan 1719 - '20, gesommeert te hebben om aan Huybert Fransen
  en Jan Stevens, borgemeesters St. Jan 1721 - '22, een zodanig slot van reke-
  ning van - ƒ 523-11-8 aan te bieden als zij bij slot van de rekening 
  - d.d. 13-3-1722 - als meer ontvang dan uitgaaaf waren schuldig gebleven. 
Omdat zij tot nu toe niet hebben laten blijken dat de post is voldaan - worden 
de vaste goederen van - de weduwe Jan van den Broek en die van het minderj.
kind - in arrest genomen.    
R 117 fol. 108 20-06-1735
Marten Jansen - en Catharina Driesman, zijn vrouw, testeren.
- De langstlevende van hen beiden wordt "heer en meester, vrouw en meesterse



  van alle hunne haef- en toght en gereede geene daarvan uytgescheyden" om 
  daarmee zijn/haar vrije wil te doen.
- De langstlevende ontvangt ook "de toghte van hunne erffgoet" dit gedurende 
  zijn leven, zonder het echter te mogen belasten. 
- Na overlijden van de langstlevende zal het "erffgoet" weer gaan naar de zijde 
  van waar het gekomen is.
- Het "gereet en mobilien, haef en huysraat" zal gaan naar de vrienden van de 
  langstlevende - doch deze zullen gehouden zijn alle borgemeesters- 's lands-
  en dorpslasten te betalen.
- Indien uit dit huwelijk kinderen geboren worden is dit testament "doot en te-
  niet".
Marge: 12-10-1765 - copie voor Jan Janse Coolen.
       22-08-1776 - copie voor de armmeesters van Asten. 
R 153 24-06-1735
De rentmeester van de Heer van Asten verpacht, voor de eerstkomende drie jaar,
"de gruyt" van deze heerlijkheid.
Pachter: Pieter van Riet.
Pachtsom: ƒ 43,-.

Volgen de conditie en voorwaarden.
Naschrift: 12-9-1735 - verklaren Jan Verhoysen, brouwer en de weduwe Paulus
                       Hoefnaegels, brouwerse, dat zij "de gruyt" van Pieter 

             van Riet overgenomen hebben.
R 153 24-06-1735
De rentmeester van de Heer van Asten verpacht - de aan hen competerende tienden
voor de oogst van 1735. 
- een clamptiende - de Heusdense.
  Pachter: Mattijs Dirx 620 vat rogge verponding: ƒ 59-14-4
- een clamptiende - de Loverbosche.
  Pachter: Mattijs Dirx 400 vat rogge verponding: ƒ 51-00-0
- een clamptiende - de Middeltiende.
  Pachter: Hendrik Halbersmit    235 vat rogge    verponding: ƒ 31-00-0
- de Novale tiende.
  Pachter: Hendr. Willem Berkers 152 vat rogge    verponding: ƒ 10-00-0
- de Lammertiende - van alle voors. clampen.
  Pachter: Mattijs Dirx ƒ 24,-     
R 117 fol. 109 29-06-1735
Godefridus Brengers - g.m. Margareta Houtappels verzoekt - om Jan Goort Loo-
mans, te Asten, als toeziend voogd van vaderszijde, aan te stellen over de 
drie onm. kinderen van zijn vrouw - uit haar huwelijk met Peeter Loomans.
Deze kinderen zijn n.l. voor 1/3e deel gerechtigd in de nalatenschap van wij-
len Jan Peeter Loomans.
Van moederszijde is te Werth een momboir aangesteld.
Jan Goort Loomans neemt dit aan.
R 117 fol. 109vo 01-07-1735

Copie
Acte van notaris Jan Storken, te Werth, - dat Jan Houtappels, landmeeter en 
apoteker, aangestelde en "vereyde" momboir is over zijn nicht, Helena, minder-
jarige dochter van Peter Jan Loomans - en Anna Margareta Houtappels - acte ten
protocolle der momboiren - d.d. 24-5-1735.
Dat door het afsterven van der minderjarige grootvader, Jan Peeter Loomans, zij
als enige dochter en representant  van haar vader, Peeter Jan Loomans is ge-
rechtigd in 1/3e deel in de nalatenschap van haar voorn. grootvader - en Heylke 
Slaets, haar grootmoeder - gelegen te Asten.
Enz. enz.    
R 117 fol. 110vo 04-07-1735



Staat en inventaris, samengesteld door Willem de With, notaris, te Eyndhoven,
door de "wet" van Lieshout aangesteld als curator over de nalatenschap van 
wijlen Hendrik Canters, te Lieshout overleden.
Acte van curatorschap - d.d. 28-4-1735 - Lieshout.

Goederen te Asten.
- huis, en aangelag, land en groes - in de Nagtegaal 38 l.
  het huis is vervallen en weggehaald.
- huis, schuur en aangelag - te Aastappen 24 l.
  ook zeer bouwvallig
- weiveld te Astappen 9 l.
- wei- en hiveld te Astappen 9 l.
- land 4╜ l.

1. Gerit Philipsen
2. Marcelis Antonis

- land den Leegenacker 1╜ l.
1. Gerit Philipsen
2. Marcelis Antonis

- land/groes de Hoeve 1╜ l.
1. Gerit Philipse
2. de straat

- land den Emmekamp 5 l.
1. Gerit Philipsen
2. de straat

- ƒ 428-0-15 gekomen uit de door Laurens Morees verkochte goederen.
  Deze som is geconsigneerd op de secretarie gebleven.
R 117 fol. 111vo 07-07-1735
Schepenen van Asten zijn ter instantie van en met Pieter de Cort, drost, ge-
weest t.h.v. Tomas Overhoff, en deze gevraagd - "door wie hij die quetsure in
de knieschijff van sijn linckerbeen hadde becomen".
Hij heeft hierop gezegd: "Dat hij, op sondagavont l.l., met Hendrick Willems,



in de Stegen en Cornelis Manders is geweest t.h.v. Antony Marcelis Coolen, dat
sij alle dry in vrintschap uyt het huys van voors. Coolen sijn gegaan naar het
huys van Antony Voermans dat Handrik Willems en Goort Manders int huys van Ant-
tony Voermans waren ingegaan en dat hij, Tomas Overhoff, alsdoen daar buyten 
wierde geslooten, versoeckende oock in huys gelaaten te worden en dat hem een
pint bier voor gelt gegeven mogt worden, dat niet geschiede en dat hij op de
duer geclopt hebbende als daaruyt sijn gecomen Hendrick Willems en Goort Man-
ders als wanneer hij eenen slagh en oock tegelijck eenen steeck of snee in de
knieschijff van sijn linckerbeen soodanigh dat hij, Tomas Overhoff, ter neder-
viel".
Hij verklaarde verder - dat niemand dan die twee personen present waren die hem 
geslagen en gestoken hadden, zonder te kunnen zeggen wie van beiden hem de slag
of de steek toegebracht heeft.
Indien hij komt te sterven van deze kwetsuur zal hij niemand anders dan deze 
twee aanwijzen die de doodslag toegebracht hebben.    
R 94 fol. 63 13-07-1735
Mary Jan Cuypers - weduwe Jan Wennings, te 's Bosch - geass. met Reyckholt 
Kleynecord, te Kleynenbergh, int stift van Paderborn, haar zwager, verkoopt
aan Jenneke Dircx Kuypers - g.m. Jan Joosten Paulus:
- groes 2 l.

1. Francis Zaaris
2. Willem [       ]
3. den Dijck
4. de Aa

Koopsom: ƒ 40,-.
R 117 fol. 112 15-07-1735
Staat en inventaris van "haefleycke en erfhaeflijcke mobile en immoibile goe-
deren" die Jan Peeter Loomans heeft nagelaten.
De inventaris is opgericht door Willem Jan Loomans - t.o.v. ons schepenen - ter
instantie van:
- Johannes Houtappels, als administrerend voogd over de minderj. dochter van 
  Peeter Jan Peeter Loomans - en Anna Margaretha Houtappels,
- Peeter Jan Coopmans - g.g.m. Maria, dr. Jan Peeter Loomans - als vader en 
  voogd van zijn twee minderjarige kinderen,
- Jan Goort Loomans en Jan van Laarhoeven - als toeziend voogd over de voors. 
  onm. kinderen.

1e kap. Onroerende goederen
- huis, hof, schop en aangelag - aan het Marcktvelt ╜ l.

1. Jan van Hooff
2. kn Jan Smits  

 3-4. de straten
- twee beemden int Root 6 l.

1. Andries van Riet
2. Jan van Riet
3. het straatje
4. Peeter Hoefnagels

- twee percelen groes - de Voorste velden 5 l.
1. Jan Peter Smits
2. Peeter Aarts

- groes het Lindert 2╜ l.
1. Jan Stevens
2. erven Reinier van Geldorp
3. Jan Peeter Smits
4. Toenis Peeters

- Klaverveld het Boschvelt - tot Oostappen ╜ l.
1. Gevert van Doerne

 2-4. Hendrik Canters
3. de straat

- groes het Swartbroeck 5 l.
1. het gewezen Convent



2. Dirck Aarts
3. de Loop

- land op de Loghten 6 l.
 1-2. Jan van Dijck e.a.  

3. Goort Buckings
4. dm eigenaar

- land den Eyndepoel 2 l.
1. erven Willem Goort Loomans
2. Antony Fransen
3. weduwe Frans Huyberts
4. Jan Toenis de Smit

- een akkertje ter plaatse voors. ╜ l.
 1-3. Antony Fransen

4. erven Joris Allons
2. de straat

- land de Meulenacker 4 l.
1. Cornelis Manders

            2-3-4. de straat
- land den Bruystenacker 2╜ l.

1. Martinus Jan Paulus
2. Frans Lucas
3. den Bergh
4. de straat

- een akkertje aan de Vorste velden ╜ l.
1. de eigenaar
2. Peeter Verberne
3. den Dijck
4. de straat

2e kap. kleren.
- De kleren "soo des werckdaags" door Jan Peeter Loomans gedragen zijn aan 
  Marcelis Loomans "desselfs" neef gegeven.
- De beste rok heeft hij bij zijn leven - aan Jan Verriet gegeven, ook een 
  neef. De rok is door de inventerisant aan Goort van Dijck, te Geldrop, be-
  taald.
- De vrouw van de inventarisant heeft op, Someren markt, een hond gekocht voor
  - ƒ 10,-.

3e kap. actieve schulden
- een verpondingsboek van 1710.
- een boek van de Gemene Middelen over 1721 - waarin zich noch enige restanten
  bevinden.
- een rente van - ƒ 100,- t.l.v. Goort Cuypers dus ƒ 200,-
- een rente van - ƒ  50,- t.l.v. Gelis Vrijnsen     ƒ  50,-
Naschrift: "N.B. heeft geen voortganck gehadt vermits de interesseerdens
           partheyen anders hebben ingegaen".
R 117 fol. 116vo 30-07-1735
Goort Jan Hoefnagels en Jan Benders van Hoff, borgemeesters 1730 -'31, zijn 
niet in staat om het slot van hun rekening, aan de gemeente verschuldigd, te
voldoen.
Zij stemmen in met de verkoop van hun "mobliliare en onmobiliare goederen" in
betaling of korting van het slot van hun rekening.
R 142 30-07-1735
De gerechtsbode verkoopt, na voltrokken executie, de "afgepande goederen"
van Goort Jan Hoefnagels en Jan Benders van Hooff - gewezen borgemeesters  
St. Jan 1730 - '31 tot verhaal van het slot van hun rekening - zijnde 
- ƒ 3048-4-9 - d.d. 3-6-1734.
Verkocht worden: een roye koy,

een roye koy
een swart blaerke



een roy bont oske
een swart oske            

ƒ 19-6-0
R 156 30-07-1735
Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, geregtsbode en exploiteur, van
de geδxecuteerde goederen van Jan Janssen van Rest.
Dit om daaraan de achterstaande verponding, over 1731, te verhalen.
De executie is gedaan in opdracht van Florens Pieter von Cotzhausen, collec-
teur der verponding over 1731.
Executie: 28-12-1733.

Ontvangst.
- huis, schuur, land en groes - te Ommel
  koper: Marten van de Loverbosch   ƒ 180-00-00

Uitgave
- executiekosten ƒ    51-01-00  

Meer ontvangen dan uitgegeven ƒ 128-19-00
Hierop wordt "preferent" o.a.
- advocaat Kets ƒ   5-05-00
- diverse "collecteurs" ƒ   103-08-08  

ƒ   108-13-08 
ƒ  20-05-08

Voor dit bedrag wordt "preferent" de obligatie
van Hendrik Antony Canters - waarde - ƒ 800, α 4% - d.d. 29-9-1710.
  
R 142 01-08-1735
Gerit van Riet, vorster, verkoopt t.l.v. Jan Benders van Hooff, oud borgemees-
ter, 1730 - '31, "enige copen rogge en boekweyt - idem hoy en mobilaire effec-
ten" dit, tot verhaal van het slot van zijn rekening - zie R 142 - 30-7-1735.
- boekweit op den Heycamp 3 l.
- graan op het Heytvelt 2 l.
- graan op de Varrenhoff 1 l.
- boekweit op den akker aent aangelag 1 l.
- graan op 't Sester 4 l.
- nog enige roerende goederen            

ƒ 27-10-0



Op 11-1-1736 is hiervan een extract uitgemaakt.
R 153 02-08-1735
Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, als executeur van de verkochte 
goederen van de weduwe Frans van Bussel.

Ontvangsten.
Verkoop der vaste goederen ƒ 1355-00-00
zie: R 94 - fol. 19vo - 31-1-1734
zie: R 94 - fol. 26vo - 04-3-1734

Uitgave.
Executiekosten ƒ    149-04-02  
Blijft t.b.v. de overige crediteuren ƒ 1205-15-14
Waarbij o.a.:
- Hendrik Aert Tielen - met een obligatie - ƒ 300,- -
  d.d. 14-11-1707 - schepenen Asten - met achterstel ƒ  342-00-00
- Goort Loomans - met een obligatie van ƒ 250,- -
  t.l.v. Frans Peters van Bussel - t.b.v. de kn wij-
  len Goort Loomans - en Margrita Jan Baltis -
  d.d. 15-11-1707 - met achterstel ƒ  283-15-00
- De kinderen Jan Wilberts - bij koop van Hr. Dongel-
  bergen - een obligatie van - ƒ 200,- α 5% - t.l.v.
  wijlen Peter Brans van Bussel en t.b.v. Mattijs van
  Hooff - Eyndhoven - d.d. 3-4-1708  ƒ  230-00-00
- Juffr. Amand de Laure - een obligatie van - ƒ 200, -
  α 5% t.l.v. Frans Peters van Bussel t.b.v. Amand de
  Laure - d.d. 12-8-1715 - Asten
  Zij ontvangt ƒ   96-02-12
- De rest is voor de diverse lands- en dorpslasten.
R 153 04-08-1735
Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, als executeur van de verkochte
goederen t.n.v. Frans Cornelis - in de Stegen.

Opbrengsten.
- Opbrengst der vaste goederen ƒ 152-00-00
  Zie: R 93 - fol. 192 - 4-7-1732
  Van de verpachte granen ƒ    57-10-00          

Somma ƒ 209-10-00
Uitgaven.

- o.a. de executiekosten ƒ    51-04-06  
  Blijft voor de crediteuren ƒ 158-04-06   

Deze zijn voornamelijk de ontvangers van de lands- en
dorpslasten, kerkpachten, armenpachten enz.
R 117 fol. 117vo 08-08-1735
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als, door de wet van Lieshout, aange-
stelde curator over de erfelijke goederen, actien en crediten van wijlen Hen-
drik Antony Canters, gewoond hebbende te Lieshout en oud president te Asten.
Hij verklaart van Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, te Asten, te heb-
ben ontvangen - ƒ 16-5-6 komende, bij repartitie, uit de, bij executie, ver-
kochte goederen van Jan Jansen van Rest.



R 117 fol. 118 08-08-1735
- Pieter Coopmans - g.g.m. Maria, dr. Jan Peeter Loomans - met approbatie van
  Jan van Laarhoven, als toeziend voogd - missive - d.d. 6-8-l.l. - Mierlo - en
- Willem Jan Loomans.
Zij maken een deling van 2/3e deel van alle "haeflijcke, erfhaeflijcke, erf-
lijcke roerende en onroerende goederen" achtergelaten door Jan Peeter Loomans -
en Heylke Peeter Slaats, hun ouders.
Het resterend 1/3e deel is, bij transport, aangekomen aan Willem Jan Loomans.   
1e lot: Peeter Coopmans
- de helft van de Logtenacker geheel 6 l.

 1-2. Jan van Dijck c.s. 
3. Goort Buckings
4. de eigenaar

- de helft, naast de meulen - van den Molenacker geheel 4 l.
1. Cornelis Manders  

            2-3-4. de straat
- land aan de Vorste velden ╜ l.

1. de eigenaars
2. Peter Verberne
3. den Dijck
4. de straat

- de helft van een groesveld - de Vorste velden - int Root
geheel 5 l.

1. Jan Peeter Smits 
2. Peeter Aarts

- groes int Lindert 2╜ l.
1. Jan Stevens
2. erven Reynier van Geldorp
3. Jan Peeter Smits
4. Tonis Peeters

Belast met: ƒ 0-3-8/jr. aan het Huis van Asten.
2e lot: Willem Jan Loomans
- de helft, naast het Root van - de Vorste velden  geheel 5 l.
  zijnde twee percelen

1. Jan Peeter Smits  
2. de verkrijger

- twee groesveldjes geheel 4 l.
1. den Dijck
2. Andries Verriet
3. Jan Verriet
4. kn Willem Loomans e.a. 

- een klaverveld het Boschvelt - te Ostappen ╜ l.
1. Gevert van Doerne

 2-3. Hendrik Canters
4. de straat

- de helft van de Molenacker 4 l.
1. de erven Guns
2. de delers

 3-4. de straten
- land Bruystensacker 2╜ l.

1. Martinus Jan Paulus
2. Frans Lucas
3. den Bergh
4. de straat

- de helft van den Loghtenacker geheel 6 l.
1. de delers
2. de pad
3. Goort Buckings
4. de verkrijger

- land den Eyndepoel 2 l.
1. erven Willem Loomans



2. Antony Fransen
3. weduwe Frans Huyberts
4. Jan Toenis de Smit

- land ter plaatse voors. ╜ l.
 1-3. Antony Fransen

2. Laurens Bruystens
4. de straat

Dit lot zal - ƒ 41,- betalen aan het 1e lot.
EΘn van deze loten is nog belast met een rente aan de Kerk van Asten.
R 117 fol. 120vo 10-08-1735
Heylke Jacobs van Heughten - weduwe Tony Peeter Driessen maakt, t.b.v. haar 
twee onm. kinderen - een staat en inventaris.
Zij wil hertrouwen met Hendrick Peeters van de Mortel, geboren en wonende te 
Asten.

Roerende goederen
- een bed en toebehoren, een paar laken, twee overgordijnen, 
- een "koetse",
- een "schepke",
- een pot, een pan, enige ketels, 
- vuurgerei,
- enig klein landbouwgereedschap,
- een ploeg,
- een kist, drie stoelen,
- een hoge en een lage kar,
- drie roomteilen.
R 117 fol. 125vo 10-08-1735
Schepenen van Asten verklaren - dat het huis van Jan Jansen Walraven, op
maandag, 15 juli l.l., 's nachts om ΘΘn uur, door de bliksem is bezocht en 
geheel is komen af te branden - en dat Walraven, zijn vrouw en twee kleine
kinderen moeite hebben gehad om de brand te ontlopen.
Door deze brand is de familie tot armoede komen te vervallen.
Wij verzoeken eenieder die dit leest "om hun christelijcke bermhertigheyt"
te betonen.
R 117 fol. 121vo 11-08-1735
Heylke Marten Driessen - weduwe Marcelis Frans van Bussel - geeft in huur aan 
Marten Marten Driessen, haar broer:
- huis, hof, aangelag, groes en land
Zoals zij zelf in gebruik heeft gehad.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: de verhuurster wordt in "onderhoud" genomen.
       - een rente van 10 stuiver/jr. aan de Armen van Asten.
       - ƒ 3,-/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
       - ƒ 5,-/jr. huur + de lands- en dorpslasten.
       - een vijm dakstro/jr.



R 117 fol. 122vo 12-08-1735
- Geef Paulus, 80 jaar - en
- Toenis Peters, 80 jaar.
Zij verklaren ter instantie van:
- Jan Tomas Hoefnaegels,
- Willem Jan Loomans - g.g.m. Engel Wouter Hoefnaegels,
- weduwe Paulus Tomas Hoefnaegels - en  
- Peternella Hendrick Tomas Hoefnaegels
dat zij weten dat Jan Hoefnaegels jaarlijks 1/3e deel van 22 kannen rogge be-
taalde aan het Geestelijke comptoir van Hendrick de Kempenaar.
Na het overlijden van Jan Hoefnaegels is de rente betaald geworden door Goort
Jan Hoefnaegels, zijn zoon. Deze heeft betaald tot zijn overlijden, nu 28 of
29 jaar geleden - nalatende zijn vrouw, Catarina Coninx - die hertrouwd is met 
Cornelis Manders, molder, die de goederen, waaruit 1/3e deel van de 22 kannen
rogge betaald wordt, tot op heden in zijn bezit heeft.
"Allegeerende redenen van welwetentheyt dat meedegelders binnen dagh den twee-
de comparant alleenigh is betaelende ende dat Jan Hoefnaegels aen hem, tweede
comparant, geseydt dat het voorn. part bij hem soude komen afhaelen en naer
dood van den voorn. Jan desselfs soon Goort daerinne gecontinueert. Oock hadde
den voorn. Manders aen hem geseydt dat het geene soude geven wat in de voorn. 
22 kannen te goede hadde. Sonder oyt iets te gelden ofte betaelen".
R 117 fol. 123 15-08-1735
Alzo "questie en verschil" was ontstaan tussen:
- Cornelis Manders - als weduwnaar an Catarina Coninx - weduwe Goort Janssen
  Hoefnaegels - en alzo bezitter van de "erfelijke goederen" van Goort Jan 
  Hoefnaegels - ter eenre - en
- Willem Jan Loomans - g.g.m. Engel Wouter Hoefnaegels,
- Cornelis Lammers - g.m. Gonda Tomas Hoefnaegels,
- Jan Tomas Hoefnaegels - als momboir over de onm. kinderen van Paulus Thomas
  Hoefnaegels,
- Joost Hoefnaegels - zij mede voor voor:
- de verdere erfgenamen van Jan en Wouter Hoefnaegels, 
allen representanten van Jan Goort Hoefnaegels den ouden - ter andere zijde.
Over en terzake van de betaling van 1/3e deel van 22 kannen rogge/jr. uit een
meerdere pacht van 11 vat rogge/jr. te betalen aan Hendrik de Kempenaar, rent-
meester, te 's Bosch - waarover de tweede comparanten aangesproken zijn.
Er wordt nu een accoord gemaakt.
De eerste comparant zal gehouden zijn, zoals hij verplicht is geweest, uit de  
goederen van Goort Jansen Hoefnaegels, hem aangekomen bij scheiding en deling 
der goederen met de kinderen van Goort Jan Hoefnaegels - d.d. 3-3-1724 - het
voors. 1/3e deel van 22 kannen rogge/jr. te betalen.
Dit zal zodanig moeten gebeuren dat de tweede comparanten daarvan kost- en 
schadeloos blijven.
Hij zal ook de gemaakte kosten van deurwaarder Hoogelinder, schepenen, secreta-
ris en drossard betalen.
De tweede comparanten zullen ter verlichting van de voors. kosten aan de eerste
comparant betalen - ƒ 13,- (deze zijn meteen betaald).   
R 142 24-08-1735       
  
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als curator van de boedel en nalaten-
schap van wijlen Hendrick Antony Canters, te Lieshout, verkoopt t.b.v.de cre-
diteuren:
- het schaar- en opgaand hout staande in de heggen en langs "de graften" -



  zuidwaarts op het leegliggende land te Astappen
  Koper: de curator.
- het schaar- en opgaande hout staande op den dries

1. weduwe Jan Hendrix
2. Hendrick Gerardts

 3-4. de gemeente
  Koper: Hendrik Peeters.
- het schaarhout op en aan het wei- en heiveld - te Astappen

1. Hendrik Gerardts
 2-3. Lambert Lamberts

4. Antony Marcelis
Koper: Gerit van Riet
Het hout mag in november a.s. gekapt worden.
R 94 fol. 65vo 05-09-1735
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als curator van de nalatenschap van 
wijlen Hendrik Canters, verkoopt aan Tony Kuypers,

  - Paulus Geven - en
  - Jan Coolen: 

- huis, hof en aangelag - aan de Nagtegaal 7 l.
1. Paulus Geven
2. Jan Coolen
3. de weg
4. deze boedel

- groes de Kivietshoff 4 l.
1. Paulus Geven
2. deze boedel
3. de straat
4. den Armen van Lierop

- heiveld 7 l.
1. weduwe Joost K÷ppens
2. weduwe Claas Verhees
3. Jan Vrijnsen
4. de Keyserdijck

- heiveld 2 l.
1. Antony Muyen
2. Willem Loomans
3. de Keyserdijck

- groes/land den Dryhoeck 2 l.     
1. Mattijs van Heughten
2. Paulus Geven
3. de Keyserdijck

- land/groes den Braeselsche-acker 4 l.
1. Aart Tielen
2. Vrijnts Everts
3. Antony Peters
4. de voetpad

- land de Goort Blockmaeckersacker 4 l.
1. Antony Peeters
2. Tony Dirx
3. den Hoelen

- land Jan Grootenacker 3 l.
1. Aart Hendrik Tielen
2. Antony Dirx
3. Simon Peeters
4. de pad



- land de Magerenacker 4 l.
1. Antonis Peters
2. Simon Peters
3. Geef Paulus
4. de weg

- land den Heyacker ╜ l.
1. Hendrik Paulus
2. de gemeente
3. deze boedel
4. de hei

Belast met: ƒ 0-6-0/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ146,-.

Hij verkoopt aan Lambert Lamberts:
- een leeg en vervallen huis, schuur en aangelag - te Ostappen

╜ l.
            1-2-3. Lambert Lamberts

- dries 1╜ l.    
 1-3. Lambert Lamberts

2. deze boedel
3. de gemeente

Koopsom: ƒ 30,-.
Hij verkoopt aan Tony Marcelis van Riet: (Verrijt)
- weyvelt met de Nieuwe Erve 9 l.

            1-2-3. deze boedel
4. de gemeente

- heiveld             ╜ l.
                      1-2-3. deze boedel  

4. weduwe Jan Hendrix
- weiveld 5 l.

1. Lambert Lamberts
 2-3. deze boedel

4. Jan Bogerts, te Vlierden
Belast met: ƒ 0-14-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 2,-.
Hij verkoopt aan Willem Roymans:
- groes den Daagmaat 2 l.

1. Simon Coninx
2. deze boedel
3. de Aa

- hooiveld 4 l.
 1-3. deze boedel

2. Hendrik Gerardts
4. de Aa

Koopsom: ƒ 9,-.
   
Hij verkoopt aan Tony Marcelis van Riet:
- de Daagmaat 2 l.

1. Gevard van Doerne
2. Gerard Vlemminx

 3-4. de Aa
Koopsom: ƒ 5,-.

Hij verkoopt aan Lambert Lamberts:
- land 3╜ l.



1. Lambert Lamberts
 2-3. Tony Verriet

4. Hendrick Gerardts 
- land 1╜ l.

1. Hendrik Gerardts
2. weduwe Jan Hendrix
3. Tony Verriet
4. de gemeente

- land 1╜ l.
1. Hendrick Gerardts
2. Tony Verriet

 3-4. deze boedel
Koopsom: ƒ 17,-.

Hij verkoopt aan Tony Marcelis van Riet:
- land/groes 2 l.

1. Lambert Lamberts
2. Hendrick Gerardts
3. deze boedel
4. de Keyserstraat

- land 5 l.
1. de Keyserstraat

 2-3. Hendrik Gerardts
- land 1╜ l.

1. de Heer Verstraele
            2-3-4. Jan Wilberts

Koopsom: ƒ 2,-.
Hij verkoopt aan Tony Marcelis van Riet:
- land/groes 2 l.

1. Lamberts Lamberts 
2. Hendrik Gerardts
3. deze boedel
4. de Keyserstraat 

- land 5 l.
1. de Keyserstraat

 2-3. Hendrick Gerardts
- land 1╜ l.

1. Heer Verstraelen
            2-3-4. Jan Wilberts

Koopsom: ƒ 2,-.
Hij verkoopt aan Hendrik Peeters:
- land 1╜ l.

 1-4. weduwe Peeter Driessen
 2-3. Jan Wilberts

- den Dries of Hofstadt 2 l.
 1-3. Hendrick Gerardts
 2-4. de gemeente

- groes 1 l.
   1. Lambert Lamberts
 2-3. Hendrik Gerardts

4. deze boedel
Koopsom: ƒ 3,-.



R 94 fol. 71vo 14-09-1735
Lambert Lamberts verkoopt aan F. P. von Cotshausen:
- een leeg en vervallen huis, schuur en aangelag ╜ l.
- dries 1╜ l.

 1-3. de verkoper
2. Hendrik Canters
4. de gemeente  

Behoord hebbende aan de curateel verkochte goederen van Hendrik Canters.
Koopsom: ƒ 5,-.     

R 94 fol. 72 20-09-1735
Pieter van Hogerlinden, deurwaarder, executeert, i.o.v. Hendrik de Kempenaar,
rentmeester der Geestelijke Goederen, te 's Bosch, de vaste goederen van Ar-
noldus Coninx om daaraan te verhalen:
- een rente van - ƒ 0-15-0/jr. - met de achterstel vandien.
Hij verkoopt aan Marten van den Loverbosch:
- huiske en hof - te Ommel 1 cops.

 1-3. weduwe Jacob van de Cruys
2. de straat
4. Marten van de Loverbosch

- groes [Rute]velt 3 l.
1. Jan van Rest
2. Marten van de Loverbosch

 3-4. de gemeente
- groes de Kolck 6 l.

1. Marten van de Loverbosch
2. Lambert Kemps
3. weduwe Jacob van de Cruys
4. weduwe Wilbert Peters e.a. 

- land de Galre 3 l.
1. Willem Roefs
2. Jan van de Cruys e.a. 
3. Marten van de Loverbosch
4. de gemeente

- land den Bergh 1 l.
            1-2-3. Lambert Kemps

4. de mistweg
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ 77,-.
R 94 fol. 73vo 21-09-1735
Jan Peter Smits verkoopt aan Peter Voermans:
- groes in de Haseldonck 1 l. 3 cops.

1. Peter Lomans  
2. erven Jan Doll
3. Jacob van Heugten
4. Antony Voermans

Verkoper aangekomen bij erfenis van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 50,-.



R 117 fol. 126 26-09-1735
- Peeter van de Voorst,
- Willem Roymans,
- Peeter Jan Aarts,
- Peeter Keysers,
- weduwe Cis Verriet (Verriet = Verrijt - van Rijt)
- Dries Verriet - mede voor
- wijlen Jenneke Verriet - en
- Willem Jan Loomans - als wettig momboir van Jan Verriet.
Allen erven en representanten van wijlen Jan Andries Reynders.
Zij hebben ontvangen van Floris Pieter van Cotzhausen - ƒ 51-6-13 zijnde de 
drie laatste jaren intrest uit een jaarcijns van - ƒ 14,-/jr., vervallende
op "Ommelsche Weydaagh" en t.l.v. Jan Fransen Verriet en t.b.v. Jan Andries
Reynders van Ruth - uit zekere panden van de geδxecuteerde goederen van Peeter
Peeter Slaats - schepenbrief - d.d. 16-3-1641.
Bij pre- en concurentie van de opbrengst der geδxecuteerde goederen - d.d. 
13-8-1735. 

 
R 22 fol. 29 03-10-1735
Marselis Driessen en Goort Buckings, momboiren van het onm. kind van Willem
Aart de Smit, borgemeester, 1719 - '20.
- contra
Peternella en Wilhelmina Vermeer, gedaagden.
Betaling van - ƒ 3,-- "personeel",

   - ƒ 3,-- "van het rookgat",
   - ƒ   2,40   reδle verponding. 
     ƒ 8,40

R 94 fol. 74vo 06-10-1735
Jan van Brij, schepen en Tomas Verseumps, armmeester, te Lierop, verkopen 
aan Joost Jan Hoefnagels:
- land de Naghtegaal 5 cops.

1. Paulus geven
2. weduwe Claas Verhees
3. Teunis Peters
4. de weg

Belast met: ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop.
Koopsom: ƒ .....

R 94 fol. 75 21-10-1735
Jan Jansen verkoopt aan Marten Isbouts:
- huis, hof en aangelag - op Vordeldonck 2╜ l.

1. Jacob Martens
2. de straat
3. Teys [B..ken]

- land in de Voerck 2 l.
1. Jacob Martens
2. Joost van den Eynden 
3. de straat

R 14 fol. 387 24-10-1735 1/2
- Joost Jan Hoefnagels, aanlegger - contra - Jan Janssen van Dijck, gedaagde.
  fol. 394 - gedaagde zegt - dat de zaak van zeer weinig importantie is "en
             de aenlegger is bestaende in maeghschappe en dus om de vrintschap
             te conserveren en onnodighe costen te eviteren".
             Hij verzoekt om een regeling.
  fol. 396 - aanlegger vraagt - ƒ 50,-.
             Gedaagde betaald - ƒ 25,- + de kosten. 



R 33 - 52 14-11-1735 2/2
Joost Hoeffnagels, aanlegger.
- contra
Jan Jansen van Dijck.
3. Aanlegger en gedaagde hebben, in 1725, een "clamptiende" competerende aan
   de Heer van Dongelbergen, te Blaerthem, "aengeslagen en opgevoerd".
5. Gedaagde heeft het koren daarvan "geprovenieert" en in zijn huis ontvangen
   en daarna ten gelde gemaakt.
Om langdurige processen te voorkomen is gedaagde verzocht om "verantwoording,
bewijs en reliqua" aan aanlegger te overleggen.
Tot nu is dit niet gedaan. 
R 14 fol. 387 24-10-1735 1/2
- Martinus Jan Paulus, aanlegger - contra - Jan Janssen van Dijck, gedaagde.
  Gedaagde zegt - dat de zaak van te geringe importantie is en zou deze liever
  in de "minne" afdoen.
  - fol. 396 - Aanlegger vraagt - ƒ 50,-.
               Gedaagde betaald - ƒ 15,- + de kosten.
R 33 - 52 14-11-1735 2/2
Martinus Jan Paulus, aanlegger.
- contra 
Jan Jansen van Dijk, gedaagde. 
- Gedaagde en aanlegger hebben, in 1725, een "clamptiende, behorende aan Heer 
  Dongelbergen, te Blaerthem - "in pagt aengeslagen en opgevoerd".
- Gedaagde heeft "het coren daervan geprovenieert ten sijnen huyse ontfangen"
  en naar zijn welgevallen "gebeneficieert" en ten gelde gemaakt.
- Gedaagde is tot heden, ondanks veelvuldige aanmaningen en de verplichting
  daartoe, niet gekomen tot het overleggen van een behoorlijke rekening, bewijs
  en reliqua.
R 33 - 52 24-10-1735
Peter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren:
1. Cristien Voermans,
2. Willemyn Voermans, 22 jaar,
3. Elisabet "meyt" bij Antony Voermans, 21 jaar,   
4. Anna Buckems,
5. Jan Frans Doenssen
6. Philips Warenburg,
7. Hendrik Frans Vrients,
8. Catarina, vrouw van president van de Cruys,
9. Anna "meyt" van president van de Cruys.

Of de eerste zes deponenten niet "kennelijck" is dat op zondag, 
25-9-1735, Asten kermis, t.h.v. Antony Voermans, de persoon van Jan
Frans Doenssen door Jan Janssen van Rijt en Paulus Peters Biemans
"gesneden en gestoocken" is, zodanig dat hij de vlucht heeft moeten
nemen.  

1. Weet niets.
2. Weet - dat Jan Frans Doensen in haar huis is gekomen en dat Jan Verriet en 
   Paulus Peeter Biemans vonden dat Jan Frans doensen "laghte".
   Dat Jan van Riet tegen Paulus Peeter Biemans zei: "Hij laghte over mij".
   Dat zij toen getweeδn met "haer messen voorn. Jan F. Doensen "attaqueerden"
   en dat deze "agter uytlopende" door de twee personen, met de messen in hun 
hand, werd "vervolgt".
3. Als 2.
4. Weet hiervan niets. Wel heeft ze Jan Verriet en Paulus P. Biemans door den 
   hof van Cristien Voermans zien lopen "met haere messen in hun handt".    
6. Heeft Jan F. Doensen "agter uyt" zien lopen - en weet verder niets.



Aan de vier volgende deponenten te vragen of op zondag, 25 sept.,
Hendrick Frans Vrients door Jan J. Verrijt en Paulus P. Biemans
"niet geslagen en gestooten en daerna met messen gesneden en gequest
is".

7. Verklaart - dat hij aan het huis van de president "waeter staende maken"
   door Jan J. Verijt "met een mes door sijn kleeden waere geschneden geworden,
   om niets, in sijn weten".
8. Verklaart - dat Jan Verriet en Paulus P. Biemans "ider met haare messe in 
haere handen, in haer huys waeren gecoomen, raesende en tierende, schneiden-
   de over de kast, stoel en vuureyser en daerna bevonden dat Hendrick Frans
   Vrijns van buyten in huys is gecomen, door sijn cleeren was geschneden.
   Zij heeft dan de deur gesloten.
9. Verklaart als 8 - doch zij heeft niet gezien dat er over de kast en stoelen 
   is gesneden.      
 
R 33 - 52 28-10-1735
Mevrouw C.M. van Eyk, Baronesse, Douariere de Dongelbergen, te Blaerthem,
aanlegster.
- contra 
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
2. Gedaagde heeft, op 6-2-1726, van wijlen aanlegsters man 100 vat rogge ge-
   kocht α 14 stuiver/vat - zijnde - ƒ 71-5-0.
5. Tot nu toe is betaling achterwege gebleven, ondanks menigvuldige verzoeken.
   
   Reden om hem te "dagen".

e 
R 94 fol. 76 29-10-1735
Gerit van Riet, vorster en rechterbode,  verkoopt, bij executie, namens het 
Corpus van Asten, aan Jan van Helmont,

          - Bendert Vervoordeldonck,
          - Peter van de Vorst,
          - Jan Verberne,
          - Tony Muyen,

                    - Willem Laureynssen,
                    - Gerit van Riet,
                    - Michiel van de Cruys: 
- 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. Toenis Verhindert
4. de Heer van Asten

- land het Heytvelt 2╜ l.
          1-2-3-4. Toenis Verhindert e.a. 

- land de Varssenhoff
 1-2. Goort van Bussel

3. de Heer van Asten
4. Huybert Wilberts e.a. 

- land den Koykamp 4 l.
1. Teys Reynders
2. Jacob Linders
3. Lindert Jan Dirx
4. de gemeente

- groes het Hoyvelt 1╜ l.
1. Dirck van Heugten
2. Teys Reynders
3. de Heer van Asten
4. Jacob Linders

- groes de Reybempt 2 l.
1. Toenis Verhindert
2. de Heer van Asten
3. de Aa
4. erven Philips van Heughten

- groes het Cleyn veltje 4 l.
1. Steven Antonis
2. Dielis van Helmont
3. de gemeente
4. Isbout Hendrix

- het Weyvelt 4 l.
 1-3. de Heer van Asten

2. Toenis Verhindert
3. Dilis van Helmont

- groes het Broekvelt 1╜ l.
1. Dielis van Helmont
2. de Heer van Asten
3. Toenis Verhindert

Koopsom: ƒ 80,-.
Hij verkoopt aan Joost Hoebergen:
- een hofstad - in het Dorp ╜ l.

 1-2. de straat
3. Hendrik Hoefnagels
4. weduwe Adriaan Jansen

- groes het Vrouvelt 3 l.
1. Hendrik van Geldrop
2. Dries Peters

- land in de Loverbosch
1. Dries Peters
2. het gemene land

- land de Loverboschacker 1╜ l.
1. Teys Philipsen
2. Peter Voermans

- de helft van een akker - [           ] de helft van 5 cops.
Dit perceel is belast met ƒ 6-16-0/jr. aan den Armen van Asten.
- land den Bergh ╜ l.

1. Jan Timmermans
2. Jan Verleisdonck

Koopsom: ƒ   4,-
Lasten : ƒ 170,-     



R 117 fol. 127 28-10-1735
- Jan van Hooff - en
- weduwe Jenneke Frans Huyberts hebben ontvangen van Floris Pieter von Cotzhau-
sen, secretaris - ƒ 22-15-4 zijnde uit een som van - ƒ 50,- t.b.v. Jan van 
Hooff en Frans Huyberts - terzake van een obligatie t.l.v. Frans Cornelis -
en hen bij preferentie, uit de geδxecuteerde goederen - d.d. 4-8-1735 - toege-
voegd.
R 117 fol. 127vo 29-10-1735
Gerit van Riet, vorster, verklaart namens de weduwe Amand de Lauree, van Flo-
ris Pieter von Cotzhausen ontvangen te hebben - ƒ 96-2-12 als aan de voorn. 
weduwe uit een som van - ƒ 200,- en drie jaar intrest - volgens een schepen-
brief - d.d. 12-8-1715 - t.b.v. Frans Peeters van Bussel.
De voors. som is een preferentie uit een gedane executie - d.d. 2-8-1735.
R 117 fol. 128vo 31-10-1735
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort, als collecteur van de 
borgemeesters van Willem Jan Loomans en Jan Dirx van Heughten, St. Jan 1733 -
'34, in arrest:
- de vaste goederen van Marten Marselis - om daaraan te verhalen:

ƒ  9-04-08
- Paulus Hendrick Bernardts ƒ  6-08-10
- Marselis Peeters ƒ 14-14-07
- Gevert van Doerne - gebruiker 

Jan Toenis ƒ 17-10-12
- kn Evert Jansen ƒ 11-06-00
- Peeter van Soemeren    ƒ  9-10-12
- de koopgelden van de goederen

Willem Linders ƒ 11-04-10
- weduwe Antonis Coolen ƒ 14-00-07
- Gerit Philipsen ƒ 19-04-02
- Wilbert Verberne ƒ 11-07-06
- kn Antony van der Linden ƒ  9-10-00
- kn Antony van de Cruys ƒ 15-06-08
- Hendrik Canters ƒ  7-12-01
- Jan van de Cruys ƒ  8-09-12
- Matijs Lamberts ƒ 14-02-10
- Jan Laureynssen ƒ 14-03-14
- Francis Verriet ƒ 10-18-06
- Willem Frans Kels ƒ  7-05-08
- Jan Verstegen ƒ 11-05-12
- kn Philips van Heughten ƒ 17-08-12
- het onm. kind van Hendrik Jan

Joosten ƒ 14-01-12
- Mattijs Bollen ƒ 13-06-06
- Aart Peeter Stercken ƒ  8-02-12



- Frans Lammers ƒ  9-12-04
- kn Jan Andriessen ƒ  8-11-10
R 117 fol. 130 31-10-1735
1. Elisabet van der Linden - g.m. Cornelis Manders,
2. Mattijs Dirks,
3. Mattijs Slaats
4. Jan van Reyt - en
5. Hendrik Willem Hasen.
Zij verklaren ter instantie van Antony La Forme.
1. Heeft van de Heer van Asten, als geδxecuteerde, gepacht voor 10 jaar -
   de korenwindmolen, te Asten, voor 70 mud rogge/jr. en - ƒ 50,-/jr.
   Vrij van lasten, renten en pachten.
   Alsmede de korenwatermolen, te Vlierden, voor - ƒ 60,-jr. 
   Hierover moeten de ordinaire verpondingen en de reδle lasten aan de borge-
   meesters betaald worden.
2 en 3 alsmede Jan van Helmont - hebben een aantal jaren, tot en met 1734,
   in pacht gehad, de geδxecuteerde goederen van de Heer van Asten - de clamp-
   tiende - de Loverbosch - jaarlijks voor - ƒ 50,-, 220 vat rogge en 110 vat
   boekweit/jr. - alsmede 5 vijm stro - vrij van lasten.
   Er is geen huurcedulle.
2 en 4 - verklaren van de geδxecuteerde goederen van de Heer van Asten in pacht 
gehad te hebben, tot en met 1734 - een clamptiende - de Heusdense - jaar-
   lijks voor - ƒ 100,- en 312 vat rogge en 156 vat boekweit/jr. - alsmede
   8 vijm stro/jr. - vrij van lasten en van een rente van - ƒ 45,-/jr. aan 
   rentmeester de Kempenaar.
5. verklaart van de gewezen Vrouwe van Asten in pacht gehad te hebben, tot en 
   met 1734 - de Novale tiende - voor 175 vat rogge/jr. vrij van lasten.
   Er is geen huurcedulle.
2. verklaart verder nog gepacht te hebben van de gewezen Heer van Asten - het
   neerhuis van het Casteel - voor - ƒ 75,-/jr., 108 vat rogge/jr. en de bede -
   verder vrij van lasten.
   Er is geen huurcedulle geweest.
R 14 fol 389 14-11-1735
- Pieter de Cort, drost, aanlegger - contra - Hendrik Hendrix, aan den Dijck,
  gedaagde.
R 117 fol 131 19-11-1735
Elske Canters - weduwe Jan Dirck Coolen, ziek, testeert.
- Aan Tony Fransen van Bussel en Christoffel Pieck:
  - den dries bij het huis 
  mits zij aan mijn broeder, Peter Canters, gedurende zijn leven - ƒ 4,-/jr.
  geven.
- Aan Hendrik Willem Willems - de beste "kasse" mits hij daarvoor - ƒ 4,- aan
  den Armen van Asten geeft.
- Aan Anna - weduwe Francis Verrijt - haar beste bed met toebehoren.
- Aan Francis Tijs Canters - haar kist.
- Haar geld - ƒ 200,- t.l.v. Jacob Martens en Jan Peter Smets,



            - ƒ 100,- t.l.v. Goort Marten Doensen,
  - ƒ  50,- t.l.v. Dirck Meulendijx, te Vlierden,

  Zal voor, ieder 1/6e deel, gaan naar:
  - Peter, haar broeder,
  - Lijske - weduwe Willem Willems,   
  - de kn Mattijs Canters, wijlen haar broeder,
  - Lijneke - de vrouw van Antony Fransen - op Bussel,
  - de kn Antony Canters, wijlen haar broeder, wonende te Heese,
  - Claas Jan Nervens.
- Aan Peter Coolen, te Vlierden, het geld dat door wijlen haar man, Jan Dierck
  Coolen, aan hem bij het executeren van zijn goederen heeft voorgechoten.
- Aan Antony Coolen, te Lierop - ƒ 10,-.
- Aan Anna Coolen, de vrouw van Antony Liesen - ƒ 10,-.
  Deze - ƒ 20,- zullen door de erfgenamen van de - ƒ 350,- moeten worden afge-
  staan.
- Aan Lijske Willems nog - ƒ 100,- welke zij "alnogh" moet uitkeren aan de tes-
  tatrice "mits dat sij als dan soo nog iets moghte reste wegens het verpon-
  dingsboeck met Willem Jan Loomans dat sij dat sal moeten restitueren en dat
  sij het boeck oock sal dirigeren en hetgeen daar op te ontfangen is voor soo
  veel haar testatrice aangaat ten haare behoeven".
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
R 117 fol 133 19-11-1735
Gerit van Riet, gerigtsbode, neemt, namens Pieter de Cort, als collecteur der
borgemeestersboeken van Willem Jan Loomans en Jan Dirx van Heughten, St. Jan
1733 - '34, in arrest:
- de onroerende goederen van Symon IJsbouts, aan den Dijk, om daaraan te ver-
  halen - wegens de reδle verponding - ƒ 13-00-00.
R 117 fol 133 21-11-1735
- Arnoldus Willem Aart Smits - en
- Hendrik Goort Jan Hoefnagels - g.m. Hendrina, dr. Willem Aart Smits,
- Elisabeth, dr. Willem Aart Smits - g.m. Antony Coolen - bij absentie van haar
  man geass. met Jan Aart Smits.
Zij verhuren aan Reynder Peters:
- huis, schuur, land en groes.
Zoals aan hen door hun ouders is nagelaten.
Uitgezonderd is de "woonplaats" die bij Margriet Loomans e.a. in bewoning is.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 16,-/jr. en 16 vat koren/jr.
Alle lands- en dorpslasten voor de huurder.
Te dekken: 1╜ vijm dakstro/jr.
R 117 fol 134 23-11-1735
Paulus Geven en Dielis Philips van Heugten, als naasten van den bloede van 
Willem, onm. zoon van van wijlen Marten Willem Slaats - en Anneke Geef Paulus
worden aangesteld als momboiren over deze Willem.
R 117 fol. 134 03-12-1735
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Pieter de Cort, collecteur der borge-
meestersboeken, St. Jan 1733 - '34, in arrest:
- de vaste goederen van Marten Marselis om daaraan te verhalen

ƒ  8-04-08



- Paulus Hendrix Bernaerts ƒ  6-08-10
- Marselis Peters ƒ 14-14-07
- Gevert van Dorne    ƒ 17-10-12
- kn Evert Jansen ƒ 11-06-00
- Peter van Someren ƒ  9-10-12
- de koper van de goederen Willem Linders ƒ 11-04-10
- weduwe Tony Coolen ƒ 14-00-07
- Gerit Philips ƒ 19-04-02
- Wilbert Verberne ƒ 11-07-06
- kn Antony van der Linden ƒ  9-10-00
- kn Antony van de Cruys ƒ 15-06-08
- Hendrick Canters ƒ  7-12-02
- Jan van de Cruys ƒ  8-09-12
- Mattijs Canters ƒ 14-02-10
- Jan Laureynssen ƒ 14-03-08
- Francis Verrijt ƒ 10-18-06
- Willem Frans Kels ƒ  7-05-08
- Jan Verstegen ƒ 11-05-12
- kn Philips van Heughten ƒ 17-18-12
- het onm. kind Hendrik Jan Joosten   ƒ 14-01-12
- Mattijs Bollen ƒ 13-06-06
- Aart Peter Sterken ƒ  8-12-04
- Frans Lammers ƒ  9-12-04
- kn Jan Driessen ƒ  8-11-10
R 14 fol. 392 05-12-1735 1/2
Martinus Jan Paulus - namens Adrianus Dox, te [Steghem], procuratie - d.d. 
17-9-1735 - notaris Gabriel Ferdinandus Essers, te Steghem, aanlegger.
- contra
Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
R 33 - 52 05-12-1735   2/2
Martinus Jan Paulus Jansen, aanlegger.
- contra 
Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
-  Gedaagde  heeft,  op  27-3-1734,  van  Adriaen  Doix,  te  Steghem,  in  Brabant, 
gehorende onder Zijne Keyzerlijcke Majesteyt - twee magere runderbeesten -
  gekocht.
  Koopsom: 31 gulden en 10 stuiver courant - zijnde in Hollands geld ƒ 28-2-8.
- Tot nog toe is hij, ondanks aanmaningen, in gebreke gebleven deze te betalen.
- Reden waarom verkoper aan notaris Gabriel Ferdinandus Essers, op 17-9-1735,
  opdracht heeft gegeven om aanlegger te machtigen deze som in te vorderen.
- De dagvaarding is gedaan aan Ida - de vrouw van Joost Jan Hoefnagels.  
R 94 fol. 78vo 05-12-1735
Elisabeth Hendrik Canters - weduwe Willem Hendrik Dielis verkoopt aan Hendrik
Willem Dielis, haar zoon:
- huis, hof en aangelag, schuur, schop, land en groes - in de Steegen.

geheel 30 l.
Haar aangekomen bij koop van Jan Dirck Coolen - en Elske, zijn vrouw - op 
15-1-1729.
Belast met: ƒ 7-15-0/jr. aan de Kempenaar.

- ƒ 1-00-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom:de lasten ƒ 218,75.



R 162a 05-12-1735
Taxatie van de onroerende goederen van Margrita Dirck Meulendijcx - weduwe
Peter Joosten - overleden 26-10-1735, te Vlierden.

╝e deel in Waarde
- hooiland aan de dobbel Aa 2 l. ƒ 1,-

1. Jan Teunis Smits
2. Lambert Lamberts

 3-4. de Aa
- hooiland aan de dobbel Aa 8 l. ƒ 1,50

 1-3. Hendrik Welten
2. Gevard van Doerne
4. de Aa        

ƒ 2,50
20e penning is ƒ 0-2-8.
R 117 fol. 135 16-12-1735
Schepenen vn Asten verklaren dat zij Floris Pieter von Cotzhausen, secretaris,
"sijn houdende voor suffisant omme de inhoude van de annex acte van cautie -
Haghe - d.d. 13-12-1735 - ter somme van - ƒ 2875,- te kunnen voldoen.
Hij is hier te Asten "tot meerder en merkelijker somme gehuyst en geerfft".
R 117 fol. 135vo 19-12-1735
Juffr. Peternella Vermeer, meerderj. dochter, geeft procuratie aan haar zwa-
ger, Willem van Zontvelt, rentmeester der landsverpondingen, te Winterswijck,   
om namens haar aan Hendrik Schoenmakers, predikant, te Winterswijk, op te 
zeggen:
- een obligatie van - ƒ 800,- en te voldoen op 1-10-1736.
R 117 137 31-12-1735
Gerit van Riet, vorster, neemt, namens Jacob Wolters en Pieter de Cort, col-
lecteurs der landsverponding - 1-1-1733 t/m. 31-12-1733, in arrest:
- de vaste goederen van Antony Fransen - om daaraan te verhalen

ƒ  6-01-14
- Dierck Joosten ƒ 10-07-08




