
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1741-1746
R 95 fol. 31 06-01-1741
Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Pieter van Riet:
- land op de Logten 1╜ l.

1. Antoni Fransen
2. Laurens Bruystens
3. de weg
4. de pad

- land den Meulenacker 1╜ l.
1. weduwe Frans Huybers 
2. weduwe Peter Verberne
3. de straat

- land aant Kerkehuys 1╜ l.
1. Jan Jan van Dijk
2. Michiel van de Cruys
3. de straat
4. Antoni Loomans

- groes int Root 3 l.
1. Jan Aart Smits
2. weduwe Teunis Verreyt
3. Jan Verberne
4. Lijneke Aarts

- groes de agterste Pas 1╜ l.
1. Antoni Voermans
2. de weg
3. erven Willem van den Eerenbeemt

Koops
om: ƒ 80,-.
R 95 fol. 32vo 06-01-1741
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Gabriel Swanenberg:
- land int Bergslant 3 
cops.

1. weduwe Jan Veberne
2. Antonis Peters
3. de weg
4. Nicolaas Verhees

Koops
om: ƒ 12-9-0.
R 95 fol. 33 06-01-1741
Pieter Willem Loomans verkoopt aan Arnoldus Swanenberg:
- land de Heesacker 3 l.

1. de volgende akker
2. Francis Timmermans
3. weduwe Peter Verberne
4. de straat

- 5 
cops.

1. de vorige akker
2. weduwe Jan Peter Smits
3. Antoni Voermans
4. de straat

Koops
om: ƒ 119,-.
- groes 5 l.



1. Jan Aart Smits
 2-4. kn Jan Vrients 

3. de Aa
Koops

om: ƒ 85-5-0
R 118 fol. 232vo 06-01-1741
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur van 
de ordinaire
landsverponding, 1739, legt beslag op de vaste goederen van:

tot 
verhaal van:
- Jan Dirks van Hugten ƒ 12-
01-14
- Wilbert Verberne ƒ  9-
09-00
- weduwe Lijske Willems ƒ 19-01-00
- Jan Goort Gerarts ƒ  6-
18-12
- Hendrik Walraven ƒ  3-
16-12
- Peter Franse - in de Steege ƒ  7-01-14
- Peter Driessen ƒ  6-
05-12
- Dirk Joosten van Hugten ƒ 10-01-10
- weduwe Laurens Antonis Verlensdonk - 2 posten ƒ 10-11-04
- Hendrik Vervoordeldonk ƒ 10-11-14
- Frans Lambers ƒ  6-
08-02
- Willem Haasen ƒ  2-
12-00
- erven Jan Paulus ƒ  3-
12-00
- Martinus Jan Paulus ƒ 10-
01-02
R 95 fol. 34 09-01-1741
- Jan, Ariaan en Maria, (kinderen Jan Hoefnagels) - geass. met 
Jan Janse Pau-
  lus, hun oom - en 
- Joost Jan Hoefnagels.
Zij verkopen aan Jan Jan van Dijk:
- land de Heesacker - agter de Pastorye

1. Paulus Hoefnagels
 2-3. weduwe Paulus Hoefnagels

4. de weg
- land de Snijerscamp

 1-4. Jan Verberne  
2. Piet Loomans
3.  het  onm.  kind  van  Willem  Jan 

Loomans
- land de Heesacker

1.  het  onm.  kind  van  Willem  Jan 
Loomans

2. Jan van de Loverbosch 
3. erven Jan Paulus
4. de weg

- land de Heesacker
1. Goort Loomans

 2-3. weduwe Jan Peter Smits
4. de weg



- land in de Heesackers
1. Goort Cuypers
2. de weg

- groes te Ostaden
1. Peter Hoefnagels
2. Marcelis Peters

3. de weg   4. het gragt
Hen aangekomen bij versterf van hun ouders.

Koops
om: ƒ 200,-
R 95 fol. 35 09-01-1741
Martinus Jan Paulus geeft, voor drie jaar, in belening aan Jan 
Janse van Dijk:
- land den Heesacker 2 l.

1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. Cornelis Lambers c.s. 

 3-4. de weg
- groes 1╜ l.

1. Jelis Vreynsen
2. Nicolaas Franse
3. Joost Verberne
4. Lambert Lamberts

Belee
nsom: ƒ 105-5-0
R 95 fol. 36 09-01-1741
Jan Goort Gerarts verkoopt aan Jan Janse van Dijk:
- de helft van een akker van 2╜ l. dus 5 cops.

1. de koper
2. weduwe Frans Huyberts
3. Aart Driessen
4. Antoni Antoni Loomans

De andere helft is aan Jan Janse van Dijk behorend.
Koops

om: ƒ 30,-.
R 95 fol. 36vo 09-01-1741
Maria Janse - weduwe Jan Peter Smits verkoopt aan Jan Janse van 
Dijk:
- land ╜ l.

 1-2. Lambert Lamberts
3. de weg
4. den Armen

R 95 37vo 09-01-1741
Mattijs van Bussel, te Asten, verkoopt, namens Francis Zaris, te 
Tongeren, aan Antoni Antoni Voermans:
- groes de Karis 4 l.

1. kn Mattijs Kuypers
2. erven Marten Andriessen
3. Goort Willem Loomans
4. de akkers

Koops
om: ƒ 140,-.
Procuratie: Jacobus  Zwinkels  en  Joost  Vogels,  schepenen  te 
Tongeren, zijn bij
            Francis Zaris, te Tongeren, enigszins ziekelijk, 
geweest, welke hen
            verzocht, om Mattijs van Bussel, te Asten, te 
machtigen om te ver-

  kopen. 



R 118 fol. 233vo 12-01-1741
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Janse van Dijk en Jan Janse 
Timmermans,
borgemeesters,  St.  Jan  1738  -  '39,  legt  beslag  op  de  vaste 
goederen van:

tot 
verhaal van:
- Joost Hoebergen ƒ 12-
11-06
- weduwe Marcelis Daandels ƒ 11-11-12
- het onm. kind van Jan Dirks van Otterdijk ƒ  5-06-14
- Jan Janse Walraven ƒ  9-
09-00
- Wouter Hoefnagels, te Someren - en 
  Dielis Hendriks ƒ 10-
05-02
- kinderen Antoni van den Ekelkamp ƒ  7-11-00

wegens restanten der reδele verponding, 1738.
 

R 162a 14-01-1741
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Willems van den 
Eynden - over-
leden 30-11-1740.
Maria Antonis van Bussel is weduwe en erfgenaam van de overledene.
 

Waarde
- land de Langenacker 3  l.

ƒ  20,-
1. Daandel Coolen
2. Wouter de groot
3. de Waterlaat
4. weduwe Marcelis Daandels

- land het Heytvelt 1  l.
ƒ  10,-
 1-3. de gemeente

2. Peter Peters
4. Wouter de Groot

 
- land de Straatacker 1  l.

ƒ  12,-
1. Wouter de Groot
2. Jan Aarts
3. de straat
4. Jan Peters

- land de Bruyneweert 1  l.
ƒ   8,-
 1-3. Wouter de Groot

2. weduwe Paulus Hoefnagels
4. weduwe Willem van den Eynden

- groes de voorste Brant 1╜  l.
ƒ  30,-

1. Peter Peters
2. Leendert Jansen
3. weduwe Willem van den Eynden
4. de weg

- groes de Weyen 1  l.
ƒ  10,-

1. Wouter de Groot
2. weduwe Jan Fransen



3. Jan Dirx
4. Willem Reynders

- groes/waterdel het Weyvelt 3 l.
ƒ  20,-

1. weduwe Marcelis Daandels
2. Goort van Bussel
3. weduwe Dirk Andriessen
4. Peter Peters

         
ƒ

 120,-
20e penning is ƒ 6,-.
R 118 fol. 234vo 17-01-1741
Paspoort  voor: Martinus  Jan  Paulus,  van  goeder  naam  en  faam. 
Verzoeke hem te 
               laten passeren en repasseren. 



R 118 fol. 235vo 19-01-1741
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jan Jansen van Dijk en 
Jan Janse Tim-
mermans, borgemeesters, St. Jan 1738 - '39, in beslag de vaste 
goederen van:

tot verhaal van:     
- Marten Martens ƒ 11-01-12
- Jan Janse van Rest ƒ  4-16-04
- Jelis van Helmont ƒ 14-19-04
- Jelis Aarts ƒ  2-14-08
- Johan Draak ƒ  9-03-00
R 118 fol. 236 20-01-1741-
- Hendrik Peters van den Berg, te Nederweert - mede voor zijn 
zuster,
- Helena Peters van den Berg, te Nederweert - en
- Willem Rutten, haar oom, namens haar.
Kleinkinderen van wijlen Jelis van den Berg.
Zij doen afstand van de nalatenschap van wijlen hun grootvader - 
t.b.v. Paulus
Jelis van den Berg.
R 118 fol. 236vo 20-01-1741
Gerrit van Riet, vorster, namens Antony Heycoop, collecteur der 
ordinaire ver-
ponding, 1739, legt beslag op de vaste goederen van Peter en Jan 
Loomans tot 
verhaal van - ƒ 9-14-12.
R 23 fol. 60 23-01-1741
Antony  Heycoop,  als  curator  van  de  gerepudieerde  boedel  van 
wijlen Margareta 
Gebladie - g.g.m. wijlen Pieter de Cort, aanlegger.
- contra 
- Willem Roefs, wegens verschuldigde verponding, 1733, ƒ 3-
09-00
- Peter Jansen van den Agterbosch ƒ 6-
06-08
alnog op fol. 77:
- weduwe Joost Koppens     ƒ 2-04-00
- Jan Andriessen

ƒ 1-10-03
- Antoni Fransen

ƒ 8-04-01
- Jan van de Cruys

ƒ 8-01-12
- Jasper Hendrix

ƒ 1-11-08
- Mattijs Bollen

ƒ 3-07-02
- Aart Aartse Tielen

ƒ 3-05-12
- weduwe Aart Goorts

ƒ 2-00-00
- Dielis van Helmont

ƒ 3-04-02
- Jan Peter Slaats

ƒ 2-09-14
- Antonis Goorts



ƒ 1-02-06
- Thomas Pollen

ƒ 4-09-06
- Marcelis Antonis van Bussel ƒ 4-
09-06
- Frans Doensen

ƒ 5-01-04
- Aart Willem Philipsen ƒ 3-
10-00
- Philips van Hugten

ƒ 1-12-00
- erven Margriet Jan Paulus ƒ 2-10-00
R 95 fol. 39 02-02-1741
Jacobus Lozecaat verkoopt aan Francis Plenders:
- groes het Kleynveltje 5 
cops.

 1-3. Claas Philipsen
 2. Adriaan Lintermans

Koops
om: ƒ 45,- α 4%.
Marge: 21-11-1748 gelost.
R 95 fol. 39vo 02-02-1741
Adriaan Lintermans verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- land den IJzerenman 2 l.

1. weduwe Jan Lintermans
2. Cornelis Lambers
3. de straat
4. Andries Peters 

- land de Warandacker 1 l.
1. Gevard Manders c.s.
2. weduwe Jan Haasen
3. Dries Peters
4. de IJzerenman

Verkoper aangekomen bij tpt, in 1740, van Pieter Loomans.
Koops

om: ƒ 35,-
R 95 fol. 40vo 02-02-1741
Jacobus Lozecaat verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- land den Heesacker 5 
cops.

1. Paulus Hoefnagels
2.  het  onm.  kind  van  Willem  Jan 

Hoefnagels
3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. Joost Loomans 

Koops
om: ƒ 17-10-0
R 95 fol. 40vo 04-02-1741
Petronella Verhindert - weduwe Frans Doensen - geass. met Jan 
Frans Doensen,
haar zoon, verkoopt aan Goort Willem Loomans, molenaar:
- groes 7 l.

1. Aart Tielen
2. Marcelis Coolen

 3-4. de straat
Koops



om: ƒ 280-5-0
De verkoopster aangekomen bij versterf van Frans Doensen, haar 
man en vader van
Jan Doensen - ieder voor de helft.
Mede compareerde Johannes van der Linden - als momboir van de 
onm. kinderen van
Jan Smits, welke ontvangt van Goort W. Loomans van het koopgeld - 
ƒ 175,- in
mindering van - ƒ 250,- door voorn. Petronella Verhindert en Jan 
Frans Doensen,
op 18-10-1738, geleend van de onm. kinderen Jan Smits.
R 118 fol. 237 06-02-1741
Pieternella Verhindert - g.g.m. Frans Doense geeft in huur aan 
Goort Willem 
Loomans:
- groes te Ostaden 7 l.
Huursom: 8 gulden/jr. vrij geld. 
Huurtermijn: 8 jaar.  
Lasten  voor de huurder - 3 gl./jr. verponding.
Het stuk groes is door de voors. weduwe gekocht van voorn. Goort 
Willem Loo-
mans, doch het transport hiervan is nog niet gepasseert.



R 118 fol. 238 04-02-1741
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan Tijsse van Dijk en Tomas 
Coolen, gewezen
armmeesters, legt beslag op de vaste goederen van Willem Haasen 
en Hendrik
Wolfs  tot  verhaal  van  -  ƒ 9-4-0 achterstallige  rente aan den 
Armen.
R 23 fol. 64ev. 06-02-1741
- Jan Jansen van Dijk, collecteur van de Gemene Middelen, october 
1728 - '29,
  aanlegger - contra - Peter Jan Roymans, gedaagde. 
  - betaling van - ƒ 3-9-0 "hoorn- en slaggelt".
- Willem Jan Loomans en Aart Driessen, aanleggers, hebben nog te 
ontvangen,
  wegens verponding op het boek van Willem Jan Loomans en Jan 
Dirk Coolen,
  collecteurs, 1723, van:
  - Jan Goort Loomans

ƒ 11-06-12
  - Jan Peters van Rest de jonge

ƒ  7-17-08
  - weduwe Frans Vrients ƒ  4-
10-06
  - Hendrik Hoefnagels

ƒ 11-02-00
  - Jan van de Cruys

ƒ  6-03-12
  - Willem Frans Kels - op naam van weduwe Nicolaas v. Ruth ƒ 10-
16-04
  - Willem van Hugten  ƒ  2-
11-06
  - Philips Warenburg

ƒ  1-14-06
  - Peter Jan Hoefnagels ƒ  5-
15-11
  - Joost Hoefnagels - voor Jan Hoefnagels ƒ  4-
07-08
  - Martinus Jan Paulus ƒ  7-
02-08
  fol. 85 - zij hebben ook nog te vorderen van:
  - Hendrik Frans Hoefnagels - van zijn goederen in 't Dorp ƒ 10-
07-00
  Gedaagde ontkend - en zegt reeds vele jaren geleden een  
  accoord gemaakt te hebben en betaald.
  Hij wil e.e.a. onder eede bevestigen.
  fol. 95 - aanlegger verklaart onder eede dat hij de voors. 
            som nooit heeft ontvangen.
            Gedaagde neemt de eed aan en zal betalen.
-  weduwe  Jan  Peter  Smits,  aanlegger  -  contra  Jan  Hoefnagels, 
gedaagde.
  - Betaling van -  ƒ 5-11-0 wegens gedaagdes aandeel in een 
meerdere som
    die  gedaagde  bij  afrekening,  op  20-07-1703,  is  schuldig 
gebleven.
    Ook Joost Hoefnagels is aangesproken voor - ƒ 5-11-0.
- Goort Peune, te Helden, aanlegger - contra - Paulus Vercuylen, 
gedaagde.



  - Gedaagde is schuldig - ƒ 2-6-14 wegens huur van "een blaas-
balk, aanbeelt
    en ander smitsgereedschap".
R 95 fol. 42 10-02-1741
- Meggel Aart Bastiaans, te Someren - geass. met Willem Joosten 
ter kinderen, 
  te Gestel, als gekozen momboir  
- De voorn. Willem Joosten ter Kinderen - mede als vader en voogd 
van Joost, 
  zijn zoon, kinds kind van Aart Bastiaans en mede voor voorn. 
Meggel, dochter
  van dezelfde Aart Bastiaans - alsmede:
-  Elisabet  Jansen  -  weduwe  Aart  Bastiaans  -  geass.  met  Jan 
Lambers, te Someren,
- Jan Lambers en Joost Kerkers, te Asten, als wettige momboiren 
van Helena en 
  Francis, minderj. kinderen van voorn. Aart Bastiaans,
Zij  verkopen,  ieder  hun  deel,  in  de  navolgende  goederen  aan 
Jenneke Jansen -
weduwe Gerrit Faassen Kerkers:
- een kamer met den hof 1 cops.



  Zijnde de kamer voor aan het huis van Jacob van Hugten - in de 
Wolfsberg,
  den hof neven 1. de gemeente

2. Jacob van Hugten     
3. weduwe Hendrik Huybers
4. de kamer en het huis van Jacob 

v. Hugten
- land het Hoffke 7 r.

1. Cornelis Lambers
2. Peter Voermans
3. Tijs Dirks
4. weduwe Paulus Hoefnagels

- land de Nappert 5 cops.
1. Jan van Dijk
2. Jan van Helmont
3. Gerrit Tijssen
4. Mattijs Dirx

- land de Loverbosch 7 
cops.

1. Jacob van Hugten
2. Dries van Hugten
3. de straat
4. Jan van Helmont c.s.

- groes het Toemetveltje 7 
cops.

1. Jan van Dijk
2. Nicolaas Philipsen
3. Peter Voermans
4. Francis Plenders

- groes het Lindersveltje 1 l.
1. Jan Stevens
2. Dries van Hugten
3. Joost Gerrit Kerkers
4. Hendrik Wolfs

Belast met: 1 cop rogge/jr. aan Michael van Nieuwstad, in een 
meerdere rente 
                            met Dries van hugten c.s.

- 1 cop rogge/jr. aan Juffr. Schennarts, te Weert.

- ƒ 0-02-00/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-10-04/jr. aan het Gemene Land.
-  ƒ 0-02-00/jr. aan den Armen van Asten - samen met 

Dries van Hugten.
Koops

om: ƒ 150,-
1 cop rogge in kapitaal is ƒ  4-17-4
1 cop rogge in kapitaal is ƒ  4-17-4
ƒ 0-02-0    in kap.     is ƒ  2-10-0
ƒ 0-10-4    in kap.     is ƒ 12-16-4
ƒ 0-02-0    in kap.     is ƒ  2-10-0 

Volgt de uitgeschreven procuratie op de momboiren - o.a.:
- Jan Lamberts, te Someren en Joost Gerrit Kerkers, te Asten, als 
wettige 
  momboiren van Helena en Francis, minderj. kinderen van Aart 
Bastiaans - g.m.
  Elisabet Jansen. 
  Elisabet Jansen is nog in leven.
- Jenneke Jansen - weduwe Gerrit Faassen, te Asten, heeft te goed 
van voorn.
  kinderen - ƒ 150,- α 4,66% - obligatie 20-10-1720 en 2-2-1721. 
Enz. enz.



R 95 fol. 45vo 10-02-1741
Adriaan Lintermans verkoopt aan Arnoldus van Zwanenburg:
- groes de Haseldonck    2╜ l.

1. kn Jan Timmermans
2. Dries Peters
3. de Aa
4. weduwe Paulus Hoefnagels

Aangekomen, bij tpt. 25-7-1739, van Antoni Loomans.
R 23 fol. 69ev 20-02-1741
- Antoni Heycoop, aanlegger - contra Marten Frans van Bussel, 
gedaagde.
  Gedaagde is nog - ƒ 6,- schuldig wegens personele lasten over 
St. Jan 1733 -
  '34.
-  Joost  Jan  Hoefnagels,  aanlegger  -  contra  -  Jacobus  Souve, 
gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig 4╜ vat rogge wegens huur van een akker 
- in de
  Beckers, over de oogst van 1740.
  Gedaagde zegt - dat de akker bij executie verkocht is en dat 
heden het hoog-
  sel zal uitgaan.
  Hij heeft de akker weer ingezaaid en zal hem verliezen als zijn 
bod niet 
  doorgaat.
  Als hij hem blijft behouden - zal hij de huur over 1740 betalen.
- Mattijs Dirks, aanlegger - contra - Piet Loomans, gedaagde.
  Aanlegger heeft van gedaagde nog te vorderen - ƒ 6-17-0 wegens 
een afrake-
  ning, op 21-12-1738, gedaan met Zwanenberg.
-  Antoni  Wilbert  Coolen,  aanlegger  -  contra  -  Martinus  Jan 
Paulus, gedaagde.
  Aanlegger heeft nog te vorderen - ƒ 9-3-12 wegens een gekocht 
"koeybeest".
-  Antoni  Heycoop,  collecteur  an  de  borgemeestersboeken,  1735, 
heeft nog te
  vorderen van:
  - Bartel Kerkels - g.m. Goortje Loomans ƒ 3-00-00
  - weduwe Bosbremer ƒ 5-
06-10
  - Arnoldus van den Eynden ƒ 2-08-00
  - Antoni Marcelis Coolen N.U. te betalen namens
    Willem Aart Smits, wijlen zijn schoonvader    ƒ 4-15-00
  - Arnoldus Aart Smits, namens wijlen zijn vader ƒ 4-15-00
  - Hendrik Goort Hoefnagels, namens zijn schoon-
    der Willem Aart Smits ƒ 4-15-00
  Alnog van fol. 106:
  - weduwe Gevard van Doorne ƒ 4-18-04
  - wijlen Goort Marten Doensen - ΘΘn der erven
    is Andries Verreyt ƒ 6-06-11
- Weduwe Philips Verduyseldonk, te Someren, aanlegger - contra - 
Gerrit van
  Riet, vorster, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 7-10-4 wegens gedane verteringen 
t.h.v. aan-
  legster.



  Gedaagde wijst dit af.
- Antoni Verduyseldonk, te Someren, aanlegger - contra - Frans 
Lambers, ged.
  Aanlegger heeft op de laatste marktdag, te Deurne, van gedaagde 
een koe
  gekocht voor - ƒ 20,- op conditie dat deze in mei zou "kalve-
ren".
  De koe blijkt nu geen kalf "op te hebben".
  Hij verlangt een "ordinaare goeddoening" van - ƒ 3,-.   
R 95 fol 46 28-02-1741
Joost Verberne is schuldig aan Anna Maria - weduwe Jan Verberne, 
te Someren,
- ƒ 110,- α 4%.
Marge: 17-9-1742 gelost.
R 95 fol. 47 06-03-1741
   
Joseph  Vervoordeldonck  is  schuldig  aan  Antony  Heycoop,  te 
Vlierden: 
- ƒ 350,- α 4%. 
Herkomende van de helft van het slot van zijn rekening waarover 
Joseph Vervoor-
deldonck  aangeslagen was  tot verkoop  van zijn  goederen wegens 
onaangetelde pen-
ningen.
Marge: 30-3-1746 gelost.
R 95 fol. 48 06-03-1741
- Jan Peters van Riet,   
- Peetr Peters van Riet - en
- Jan Jansen van de Weyer - g.m. Jenneke Peters van Riet, allen 
te Buul.
Zij belenen aan Hendrik Hendriks Verreyt:
- land den Boeschotkamp 2╜ l.

1. Dirk Adriaans Hoebergen
2. Willem Fransen
3. Joost Hoebergen
4. de gemeente

- groes 1╜ l.
1. de Koeystraat
2. Willem Fransen
3. Lambert Tijssen
4. weduwe Hendrik van Ruth

Hen aangekomen bij versterf van hun ouders.
Beleentijd: 1/╜ jaar.

Beleensom: ƒ 36,-.
R 118 fol. 238vo 06-03-1741
Joseph Vervoordeldonk en de weduwe Jan Haasen, geass. met haar 
zoon, Jan Jan
Haasen,  borgemeesters  St.  Jan  1736  -  '37,  geven  opdracht  aan 
Willem van Riet
om namens hen te ontvangen:
- de nog openstaande reδele als personele lasten uit hun borge-
meestersboek 
  tegen - ƒ 5,- ten honderd.
R 95 fol. 49 20-03-1741
Gabriel van Swanenberg verkoopt aan Jan Frans Doense:
- groes het Bosveltje - te Ostaden



1 l.
1. Marten Marcelis e.a.
2. Antoni Kuypers
3. de weg

Hem aangekomen bij tpt. 27-4-1740.
Koops

om: ƒ 12,-.
R 95 fol. 49vo 20-03-1741
Jan Frans Doensen. voor zich en zijn moeder, Petronella Verhin-
dert, verkoopt
aan Gabriek van Swanenberg:
- land het Nootje - in de ackers agter

den Driehoek bij het Dorp 7 
cops.

1. Jan Jansen Paulus
2. Hendrik Aart Tielen c.s. 
3. Martinus Janse Paulus
4. Jan Goort Lomans c.s.

Koops
om: ƒ 32,-.



R 95 fol. 50 20-03-1741
Jan Janse van Dijk geeft bij erfmangeling over aan Jan van de 
Cruys:
- een huiske en hof - in de Wolfsberg ╜ l.
                     1-2-3. de straat

Koops
om: ƒ 30,-.
Jan van de Cruys geeft bij erfmangeling over aan Jan Janse van 
Dijk: 
- huis, hof en aangelag - in 't Dorp 3 l.

1. Goort en Willem Loomans
2. weduwe Peter Verberne
3. de straat
4. de weg

Leenroerig aan het Huis van Asten.
Taxatie prijs: ƒ 180,-. Koopsom: ƒ 40,-
Opmerking: Ik begrijp dat alleen het huis en hof overgedragen 
worden G.S.
R 118 fol. 239 22-03-1741
Willem Roefs verklaart dat hij, op 23-1-1741, is gekomen in het 
huis van Mi-
chiel van de Cruys, president schepen, en dat hij toen door zijn 
driften en passiδn zo ver is gekomen dat hij de voorn. Michiel 
van de Cruys "grovelijk
heeft geinjurieert".
Verklaart de comparant dat dit geheel alleen door hem is gedaan 
zonder de mins-
te inductie of persuatie en wil ze ook niet gestand doen.
Hij erkent Michiel van de Cruys als een "weerdig magistraatsper-
soon, staande
ter goeder naam en faam" enz. enz.
R 95 fol. 51 25-03-1741
Willem  Rooymans  en  Antony  Muyen,  schepenen,  verkopen  aan  Jan 
Verberne, mede-
schepen:
2/3e deel in:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Willem Antoni Muyen
2. de Kosterij e.a. 

- groes het Hoyvelt - int Root 3 l.
1. kn Hendrik Hoefnagels
2. weduwe Francis Verreyt
3. Aart Tielen
4. Johanna Maria Loomans

- land den Heesacker 3  l. 
14 r.
- land de Weeg 3 
cops.

1. Martinus Jan Paulus
2. Joost Jan Hoefnagels

- groes het Weyvelt - int Root 3 l.
1. weduwe Jan Peter Smits e.a. 
2. het vorige Hoyvelt

- groes het Keulbeemtje 3 
cops.

1. Aart Jan Aarts
2. de smit van Bakel

- groes de Spleet 3 
cops.



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

1. de Aa
2. de verkopers

- groes het Weyvelt met de Hey 4 l.
 1-2. Lambert Lamberts

Belast met: 2/3e deel van een rente van ƒ 1-2-8 (aan ??)
- 2/3e deel van 1/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan de 

Kempenaar van
            het Gemen Land.
De verkopers aangekomen bij tpt. 10-5-1738.

Koops
om: ƒ 200,-.
Bedongen is dat Andries Verriet het recht heeft deze koop te 
lossen, binnen
twee jaar, met - ƒ 300,- + kosten.
Het overig 1/3e deel is, bij tpt. 10-5-1738, gekomen aan Jan 
Verberne.
R 95 fol. 53vo 25-03-1741
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Michael van Nieuws-
tad, collec-
teur der verponding, 1738, t.l.v. de kinderen Hendrik Hoefnagels 
en compete-
rende aan Joost Jan Hoefnagels.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- land de Wegacker 2 l.

1. Hendrik Tielen
2. Hendrik Hoefnagels
3. de hey
4. Aart Hendrik Tielen

- land aan de Meulen 7 
cops.

1. Hendrik Hoefnagels
2. Hendrik Aart Tielen

 3-4. de straat
Belast met: de helft van  ƒ 1,-/jr. aan de Kerk van Asten, de 
andere helft

  te betalen door de kn Hendrik Frans Hoefnagels.    
 

 
Koopsom: ƒ 10,-.

R 95 fol. 54vo 27-03-1741
Jan Dirk Meussen - g.m. Anna Maria Janse Verhindert, te Someren, 
zij vernade-
ren - de koop, gedaan op 4-2-1741 t.w.:
- groes 7 l.

1. Aart Tielen
2. Marcelis Coolen

 3-4. de straat  
R 142 04-04-1741
Antoni La Forme, rentmeester van de Vrouwe van Asten, verkoopt 
een partij
"opgaande ijke boomen, staande boven het Casteel"
27 "kopen" 64 bomen opbrengst: ƒ 51,-.
Enige plaatsaanduidingen: in de Varrenhoff,

              - den hoek na den steenhove,
 - int graft agter het Casteel.



R 95 fol. 55vo 07-04-1741
Antoni  Jansen  van  Rooy,  te  Leende,  is  schuldig  aan  Elisabet 
Wouter van Asten -
weduwe Willem Jacobs Maas, te Leende - ƒ 150,- α 4%.
Onderpand:
- een deel van het Laarbroekse tiende, dat hij bezit - deling 12-
12-1738, Leen-

d
e.
R 95 fol. 56 04-05-1741-
Jan Frans Doensen, mede voor zijn moeder, Pieternella Verhindert 
- weduwe 
Frans Doensen, verkoopt aan Louis Hoefnagels:     
- land de Snijerskamp 3 
cops.

1. Louis Hoefnagels
2. Jan Jansen van Dijk
3. Jan Verberne
4. Johanna Maria Loomans

Koops
om: ƒ 18,-.
R 118 fol. 240 04-05-1741
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur der 
ordinaire ver-
ponding, 1739, legt beslag op de vaste goederen van:

om  daaraan  te 
verhalen, na aftrek

van het remise:
- Jelis Vrijnsen ƒ 11-17-12
- erven Marten Marcelis ƒ  4-05-00
- weduwe Joost Koppens ƒ  4-16-12
- Marten Martens ƒ  6-09-10
- Antoni Franse van Bussel ƒ  8-15-14
- Jan Janse van Rest ƒ  3-15-11
- Hendrik Willems ƒ  7-17-10
- Maria - weduwe Willem Jansen ƒ  2-11-12
- Joost Jan Hoefnagels ƒ  2-10-06
R 95 fol. 57 06-05-1741
- Antoni Janse Verreyt - en 
- Maria Janse Verreyt.
Zij verkopen aan Jan Peters van Bussel, Jan Verreyt en Daandel 
Peter Coolen,
ieder voor 1/3e deel:
- land den Hoydries 3 l.

1. Aart Verhees
2. Jan Driessen

- land bij Dirk Driessen 1 l.
1. de straat
2. Marcelis van Hugten

- land den Bekeracker 1 l.
1. Aart Verhees
2. de Waterlaat

- land den Bekeracker - aan de voors. akker
gelegen

afm. ??
1. Aart Verhees
2. de Waterlaat

- den Bergacker 3 l.



1. Wouter de Groot
2. de straat

- land den Heykamp 1 l.
 1-3. Wouter de Groot 

- groes het Aa-veltje 3 l.
1. Aart Verhees
2. Jan Jan Slaats

- groes de Wey 2 l.
1. Wouter Antonis
2. weduwe Marcelis Daandels



- het Weyvelt 2 l.
1. weduwe Marcelis Daandels
2. Jan Willem Loomans

- het Neyveltje 2 l.
1. Jan Willem Loomans
2. weduwe Willem van den Eynde

- het Weyvelt 1╜ l.
1. Peter Peters
2. Wouter de Groot

- een stukje dries ╜ l.
1. Peter Peters
2. Gerrit Peters

- den Dries 1 l.
1. Jan Janse Slaats
2. Wouter Antonis de Groot

Belast met: ƒ 2-00-00/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
- ƒ 4-00-00/jr. aan rentmeester 's Gravesande.
- ƒ 0-15-00/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ -=12=00/jr. aan het Huis van Asten.

Koops
om: ƒ 20,-.
R 95 fol. 58vo 17-05-1741
- Jacobus van den Berg - g.m. Jenneke Mattijssen, te Mierlo - en 
- Catarina Mattijssen.
Zij verkopen aan Jan Tijssen van Dijk:
- land in de Brasel 1 l.

1. de koper
 2-3. Andries Verheyen

4. Marcelis Andriessen
Koops

om: ƒ 17,-.
Zij verkopen aan Andries Jan Verheyen:
- land in de Brasel 1 ╜ l.

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

Koops
om: ƒ 32,-.
R 95 fol. 59vo 31-05-1741
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Mr. Hendrik Halbersmit:
- groes 1 l.

 1-3. de koper
2. erven Wilbert Peter Coolen
4. de straat

Koops
om: ƒ 40,-.
R 95 fol. 60 02-06-1741
Michael van Nieuwstad, te Helmont, verkoopt aan Nicolaas Stol-
laers, te Helmont,
- een rest obligatie van - ƒ 75,- t.l.v. Antoni Willem Loomans - 
schepenobliga-
  tie - d.d. 15-2-1740 - ƒ 100,-.
- een rest obligatie van - ƒ 55,- t.l.v. Hendrik Aarts - d.d. 15-
03-1740.

Koops
om: ƒ 130,-
Marge: de ƒ 75,- is gelost, zie fol. 2vo.



R 118 fol. 241 02-06-1741
Interrogatorium voor Gerrit van Riet, 53 jaar, vorster of 

gerechtsbode,
ter requisitie van Arnoldus Meulendijks.
Of hij, deponent, niet weet, dat op vrijdag, 26 aug. 

1740, de rogge
staande op de Snijerskamp, is "afgemeyt, gebonden en 

opgeset is ge-
worden" en door wie.

Hij verklaart dit niet te weten, maar wel, dat hij heeft horen 
zeggen van Ant-
ni van Riet en zijn vrouw - "dat sij het koorn van den acker, als 
genoemt,
hebben laten haalen, doen uytdorsen en laten meeten".

Of hij ook niet weet - dat, op zondag, 28 aug. 1740, 
de voors. rogge

van  de  Sneyerskamp  is  weggehaald  geworden  en  door 
wie.    
   
Hij verklaart als op vorig art. en van dit art. niet te weten.

Of hij, deponent, niet enige dagen voor de voors. 26 
aug., door, of

namens,  Antoni van  Riet is  geroepen om  t.h.v. van 
Antoni van Riet 

te komen.  
Hij verklaart daar op die tijd wel geweest te zijn "dog niet 
wetende off aldaar
geroepen is off wel uyt sijn eyge selve daar na toe gegaan".

Of hij toen van Antoni van Riet en zijn vrouw geen 
"expresse" order

heeft  ontvangen om  naar de  requirant, in  deze, te 
gaan en aan te 
 zeggen  - dat  hij de  afgesproken huurgelden  van de 
Snijerskamp zou ko-

men  betalen,  of  dat  hij  anders  het  gewas  daar  op 
staande niet zou

hebben of "profiteeren".
Deponent  verklaart  -  dat  hij  deze  order  heeft  ontvangen  van 
Antoni van Riet en zijn vrouw, in aanwezigheid  van Joost Jan 
Hoefnagels. 
Hij is hierop naar het huis van Arnoldus Meulendijk gegaan en 
heeft, in zijn 
kwaliteit, aan diens vrouw aangezegd - dat zij de huurgelden van 
de voors. ak-
ker eerst zouden voldoen, voor zij het koren van de akker zou 
halen. 

Of  hij  na  het  gedane  exploit  geen  rapport  gedaan 
heeft aan Antoni van 

Riet en zijn vrouw en waarin het rapport bestond.
De deponent verklaart dat hij het voors. exploit-rapport heeft 
gedaan aan An-
toni van Riet en zijn vrouw - "en namentlijk dat Anneke, sijnde 
de vrouw van
den requirant in desen bij voorn. Antoni van Riet soude koome".

Of  hij  door  Antoni  van  Riet  of  zijn  vrouw  "niet 
voldaan is geweest"



van het gedane exploit.
Hij verklaart hiervan niet te weten.

Of hij, deponent, voor het doen van het exploit, of 
nadat hij dit ge- daan  had  geen  dreigementen  heeft 
gehoord van Antoni van Riet of diens

vrouw  gericht tegen  de requirant  - en  waaruit die 
dreigementen be-

stonden.
Hij verklaart hiervan niet te weten.



R 23 fol. 87 12-06-1741
Pieter Aarts Oeter Dortmans, te Brey, in het land van Gulick, 
aanlegger.
- contra
Jan Janse Paulus, gedaagde.
-  Gedaagde  is  nog  schuldig  -  ƒ 7-7-0,  als  restant  wegens  50 
gekochte denne-
  planken, op 13-6-1739. 
  Gedaagde zegt - dat hij wel enige planken heeft ontvangen, doch 
van een ande-
  re persoon en heeft deze ook betaald met 28 schellingen.
  Na die tijd heeft hij nog aan aanlegger geleverd - ΘΘn malder 
haver en 
  ƒ 2-10-0 betaald tot voldoening van de 50 planken.
  Hij  zal  t.z.t.  de  persoon  die  de  planken  geleverd  heeft 
meebrengen.
R 118 fol. 243vo 12-06-1741
Regenten  van  Asten  certificeren  bij  deze,  dat,  Antoni  Souve, 
geboren te Asten,
uit  eerlijke  ouders,  wiens  vader  hier  lange  jaren,  koster, 
voorlezer en school-
meester is geweest. Hebbende zelf lange jaren loffelijk gediend 
als soldaat in
de Compagnie van Colonel de Roy, in het Regiment van Generaal van 
de infante-
rie,  t.d.v. de  staat der  Verenigde Nederlanden,  Johan Warner, 
vrijheer van Pal-
land, Heer van Eerde enz. enz.
Volgens  zijn  paspoort  is  Souve,  een  persoon  die  zich  altijd 
eerlijk en wel ge-
dragen heeft.
"Mits zijn  hooge jaaren en door de swackheyt van sijn lichaam 
niet in staat is
om te konnen werken en sijn kost te verdienen, waarom denselve 
geraakt is in
armoedige staat, alsoo geen goederen besit".
Waarom  wij  verzoeken,  aan  allen  die  dit  certificaat  vertoond 
wordt, de voorn.
Antoni Souve voor zodanig te houden en te erkennen.    
   
R 95 fol. 61 19-06-1741
Gerard Raaff, deurwaarder, executeert, namens Hendrik de Kempe-
naar, rentmees-
ter der Geestelijk Goederen van Peelland, de onroerende goederen 
van Mattijs
Jansen  en  Harsken  Aarts,  nu  staande  t.n.v.  Catarina  Aarts  en 
Antoni Metten,
tot verhaal van - ƒ 7-10-0 in twee posten.
Hij verkoopt aan Bernard Brunas:
- huis, hof en aangelag - aan de straat ╜ l.

 1-2. Joost Kuypers
3. weduwe Frans Doensen  
4. de koper

- land de Meulenacker 2 l.
- land de Pas 1╜ l.
- den Banckacker 1╜ l.
- land den Meulenberg 3 
cops.
- land den Berg 1 l.
- den Langenacker 1 l.
- groes Ostaden 1 l.



- groes het Linder 3 cops.
- groes het Weyvelt 2 l.

1. Cotshausen
2. Lambert Lamberts Verheyden
3. Willem Jan Loomans
4. weduwe Jan Paulus Hoefnagels

- de helft van huis hof en aangelag 1╜ l.
1. Hendrik van Geldrop

 3-4. de straat



- land 1╜ l.
1. kn Aart Aartsen
2. Bernard Brunas
3. Frans Martens
4. de straat

- land 1 l.
1. kn Aart Aartsen
2. de Schut

- land 3 
cops.

 1-2. Willem Aarts 
3. kn Aart Aartsen
4. Gerrit van Riet

- groes 3 
cops.

1. Goort Buckums
2. Willem Aarts
3. kn Aart Aartsen
4. Peter Coopmans

Belast met: ƒ 7-10-0/jr. in twee posten aan de Kempenaar.
- ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koops
om: ƒ   4,-

Laste
n : ƒ 275,-.
R 95 fol. 63 20-06-1741
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Jan Tijssen van Dijk 
en Tomas 
Coolen,  als  armmeesters,  1737  -  '39,  de  goederen  van  Willem 
Haasen, tot verhaal
van een onbetaalde rente aan den Armen van Asten.
Hij verkoopt aan Jan Marcelis Daandels:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Frans Lamberts
2. de weg
3. de straat

- land de Witteman 3 l.
1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. Joost Gerrit Kerkers

 3-4. de straat
- den Hoogenacker 1╜ l.

1. Joost Kerkers
2. de weg
3. Jan Stevens
4. den Berg

- land den Kalveracker 2╜ l.
1. weduwe Jan Lintermans
2. Frans Lambers c.s. 
3. de weg

- Hannekensacker 1╜ l.
1. Jan van Dijk
2. Antoni Voermans
3. de straat
4. Peter Jan Hoefnagels

- land het Linder 2 l.
1. Jan Stevens
2. Hendrik Wolfs
3. de straat
4. het volgende groesveld

- groes het Lindert 2 l.
1. weduwe Jan Haasen
2. Jacob van Hugten
3. Jan Stevens en de voors. akker



4. Hendrik Wolfs
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land - in 
een meer-

               dere rente van - ƒ 1-10-0/jr. met meer 
anderen.

- 2/3e deel van - ƒ 2-05-0/jr. in een meerdere rente 
met Jan Stevens
                                         en Adriaan Lintermans - 
aan den Armen

 van Asten. 
- 2/3e deel van - ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten 

- waarvan het
                               overig 1/3e deel is 

van Adriaan Lin-
 termans.

Dus in twee posten aan den Armen van Asten - ƒ 3-16-
0/jr.

Koops
om: ƒ 29-9-0.
     
Nog worden, bij executie, verkocht, de goederen van Aart Hendrik 
Wolfs, wegens
een onbetaalde rente aan den Armen van Asten.
Verkocht wordt aan Adriaan Lintermans:
- huis, hof en aangelag 3 l.

 1-4. de gemeente
2. Jan Peters
3. de straat

- land 2 l.
1. de weg

            2-3-4. Jan Stevens
   

- groes int Lindert 1 l.
1. weduwe Jan Haasen
2. Jacob van Hugten
3. Philip Warenberg
4. Willem Haasen

Belast met: ƒ 0-07-08/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
- 1/3e deel van - ƒ 2-05-0/jr. in een meerdere rente 

met Jan Stevens
en  Jan  Marcelis 

Daandels aan den Armen
van Asten.

- 1/3e deel van - ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten 
- waarvan 

2/3e  deel  wordt 
betaald door Jan Marce-

lis Daandels.
Dus samen aan den Armen - ƒ 1-18-6/jr.

Koops
om: ƒ 18,-.
R 118 fol. 244 22-06-1741
Paulus Hendrik Hoefnagels - en Johanna Peter Smits, zijn vrouw, 
testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beide - inclusief hetgene 
Louis Hoefnagels
  nog te betalen heeft van de getransporteerde goederen - tpt. 
Helmont, 1740.
R 95 fol. 66 24-06-1741



Jan Marcelis Daandels verkoopt aan Goort Mattijs Kuypers:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Frans Lambers
2. de weg
3. de straat

- de helft van de Kalveracker de 
helft is 5 cops.

1. weduwe Jan Lintermans
3. Frans Lambers c.s.
4. de weg

- den Hannekensacker   1╜ l.
1. Jan van Dijk
2. Antoni Voermans
3. de straat
4. Peter Jan Hoefnagels

- de helft van het Linder de helft is 1 l.
1. Jan Stevens
2. Hendrik Wolfs
3. de straat
4. het volgende groesveld

- de helft van het Linder de helft is 1 l.
1. weduwe Jan Haasen
2. Jacob Haasen
3. Jan Stevens en de voors. akker
4. Adriaan Lintermans

Belast met: ƒ 0-7-8/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
- 1/3e deel in - ƒ 2-05-0/jr. aan den Armen van Asten 

- samen met 
Jan  Marcelis  en 

Adriaan, ieder ook 1/3e deel.
- 1/3e deel in - ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten 

- waarvan het                                            ander 
2/3e  deel  wordt  betaald  door  Jan 
Marcelis Daandels en Adriaan Lintermans.

dus samen aan den Armen - ƒ 1-18-6/jr.
Koops

om: ƒ 71-16-0.
R 118 fol. 245vo 24-06-1741
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Jan Janse van Dijk en Jan 
Janse Timmer-
mans,  borgemeesters,  St.  Jan  1738  -  '39,  beslag  op  de  vaste 
goederen van:

tot  verhaal  van 
de restanten 

der  reδele 
verponding over 1738:
- de kinderen Dirk Gerrits ƒ 18-17-08
- ten laste van Schenaarts ƒ 23-05-02 
- Jan Peter Roymans ƒ 11-17-02
- Peter en Jan znn. Willem Loomans ƒ 17-02-05
- Hendrik Coolen, te Eyndhoven ƒ  2-10-02
- erven Jan Paulus ƒ  5-15-00
- Jan Jansen van de Meulendijk ƒ  9-17-08
- Jan van de Cruys ƒ  9-14-00
- Peter Aart Keyzers ƒ  3-14-00
- weduwe Francis Verrijt en Tijs Cantersƒ  7-15-10
- kn en erven Jan van Ruth ƒ  1-10-00
- Jacob Bosmans ƒ  2-01-11
- Willem Jan Loomans ƒ  9-05-14
R 95 fol. 67 29-06-1741



Anna Souve, te Antwerpen, is voldaan van een manuale obligatie 
van - ƒ 200,-
t.l.v. Hendrik Hendriks en Francis van de Loverbosch en t.n.v. 
Johannes Souve,
gewoond hebbende te Diest - d.d. 29-1-1724.
Antonetta Willem Slaats - weduwe Hendrik Hendriks is schuldig aan 
Johannes Sou-
ve - ƒ 150,- α 4%.
Marge: 22-11-1752 - Jan Souve, chirurgijn, te Asten, is voldaan 
van - ƒ 150,-
                    door de weduwe Hendrik Hendriks.



R 95 fol. 68vo 29-06-1741
  
Anna Souve is voldaan van een obligatie van - ƒ 200,- t.l.v. Jan 
Aart Smits
en t.n.v. Johannes Souve - d.d. 30-3-1717.
Marge: 10-8-1748  -  gelost  aan  Johannes  Souve  door  Aart  Janse 
Smits.
R 95 fol. 69 08-07-1741
Joseph Vervoordeldonk en Maria Verasdonk - weduwe Jan Haasen - 
geass. met haar 
zoon, Jan, zijn schuldig aan Willem van Riet - ƒ 125,- α 4%.
E.e.a. wegens terugbetaling aan Adriaan Pompen, te Leende en een 
restant schul-
den op het borgemeestersboek, St. Jan 1736 - '37.
R 23 fol. 90 03-07-1741
Gabriel van Swanenberg, aanlegger - contra - weduwe Dirk Philip-
sen, gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig - ƒ 2-2-0 wegens drie jaar "kerkepagt" 
1737 - '39,
  zijnde 14 stuiver/jr.
R 118 fol. 257 10-07-1741
Antoni La Forme, rentmeester van Bregje van Ghezel, Vrouwe van 
Asten, verpacht
aan Mattijs Slaats - de volgende clampentiende met de smaltiende 
m.u.v. de 
lammertiende, t.w.:
- de Heusdense clamptiende,
- de Loverbosch clamptiende,
- de Middel clamptiende,
- de Novale Clamptiende,
Huurtermijn: 3 jaar.
Huurprijs: 1035 vat rogge/jr. te betalen in goed Hollands geld, 
niet kleiner

       dan dubbeltjes - volgens de 
pegge van Helmont,

    zoals  die  steken  zal  op 
zaterdag na St. Andries

    en zaterdag na Lichtmis. 
Lasten: de jaarlijkse landsverponding zijn voor rekening pachter.
      - 9 vijm dakstro/jr.
De pachter zal de voors. tienden moete obligeren en inzamelen 
volgens de plac-
caten van 20-5-1670 en 23-5-1732.
De pachter zal gehouden zijn de gepachte tienden te tienden als 
vanouds ge-
bruikelijk is geweest.
Eventuele schade wordt op de pachter of zijn borgen verhaald.
Gereserveerd  zijn  de  landerijen  van  het  Huis  van  Asten  die 
gebruikt worden door
de hoevenaar van de Polder - zij zullen vrij en exempt zijn van 
de tienden -
alsmede van Tijs Dirx: - de Langenacker - aan de Polder,

- de Schaapsdries,
- de Kamp tusschen de Weyers,
- den ouden Hoff - onder Heusden,
- den agtersten Camp,
- de Brugbeemt,

Zover  die  landerijen  van  het  Huis  van  Asten  zijn  en  hieraan 
tiendplichtig.
De tiende worden verpacht zonder aanzien of reflectie te nemen 



op: 
excessieve reegen,
te veel droogte,
honinxdouw,
of andere des Hemels ongelucken.

Maar alleenlijk zal men de tienden bevrijden van "Heyerkragt" tot 
ten tijde en
wijle tot de granen gemaaid zullen zijn en verder niet.
Mocht men ter dezer zake enige schade lijden dan zal de pachter 
gehouden zijn 



dit direct na de geleden schade aan de verpachter mede te delen, 
zodat een
een oculaire inspectie kan worden gedaan - (Alles te verrichten 
binnen acht
dagen).
Borgen: Mattijs Dirx,
      - Nicolaas Philipsen.
Met goedkeuring van de Vrouwe van Asten wordt onderverpacht: de 
Novale tiende
aan: Hendrik Willem Berkers,
   - Antoni Willem Coolen,
   - Dirk Willem Haasen.
Pachtprijs: 160 vat rogge/jr. en voorwaarden als voorschreven.
R 95 fol. 70vo 15-07-1741
Johannes van der Linden verkoopt aan Michiel van de Cruys - g.m. 
Catarina van
der Linden:
-  de helft van huis, stal aangelag met land en groes - aan het 
Kerkehuis
  Zoals achtergelaten bij overlijden van Nicolaas van der Linden, 
zijn vader.
-  de helft van een korenrente van 13╜ vat rogge/jr. t.l.v. de 
kinderen en erven
  Peter Rijnders, hem aangekomen bij tpt. van Jan van de Cruys.
- de helft van een obligatie van - ƒ 150,- α 3% t.l.v. het Corpus 
van Asten,
  hem aangekomen bij tpt. van Arnoldus Meulendijk.
- een obligatie van -  ƒ 50,- in een meerdere van -  ƒ 500,- de 
verkoper aange-
  komen bij overlijden van advocaat Zwinkels.
Belast met: de helft van 5 vat rogge/jr. in een meerdere rente 
aan de Kempe-
            naar van het Gemene Land.

Koops
om: ƒ 300,-
R 95 fol. 71vo 28-07-1741
Willemyn Hoefnagels, te Antwerpen, verkoopt aan Jan Pieter van 
Riet:
- land de Haseldonk 2 l.

1. Peter Jan Hoefnagels
2. Dries Verreyt
3. Aart Tielen
4. Goort Willem Loomans

- beemd aan Vorselen 2 l.
1. Antoni Voermans

 2-3. Jelis Vrijnsen
4. Tijs van Hugten

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

Verkoopster aangekomen bij deling - d.d. 14-4-1738.
Koops

om: ƒ 80,-.
R 162a 29-07-1741
Taxatie van de onroerende goederen van Frans Coolen - overleden - 
3-7-1741.
Jenneke Warenberg is erfgenaam van de overledene.

W



aarde
- een huiske met hof en aangelag 5 
cops. ƒ 50,-

 1-2. de straat
3. kn Dirk Goorts
4. Gabriel van Swanenberg

20e penning is ƒ 2-10-0.



R 118 fol. 250 10-08-1741
Peter Jan Wilbers - en Maria Jan Canters, zijn vrouw, te Ommel, 
testeren.
- Enige erfgenaam van Peter Jan Wilbers wordt, Mattijs, zijn zoon 
- uit een 
  eerder huwelijk met wijlen Magrieta Mattijssen van Dijk.
- Bij eerder overlijden van Peter Jan Wilbers zal Mattijs - ƒ 25,-
/jr., gedu-
  rende haar leven geven aan Maria Jan Canters.
- Enig erfgenaam van Maria Jan Canters wordt haar man (1) en haar 
stiefzoon (2)
R 118 fol. 252 10-08-1741
Joost Jan Wilbers en Goort Canters, borgemeesters, St. Jan 1740 - 
'41, zijn
niet  genegen  de  administratie  van  dat  borgemeesterschap  in 
persoon te doen.
Zij dragen dit over aan Antoni Heycoop, te Vlierden.
Aanneemsom: het beurloon der collectanten en - ƒ 95,- te voldoen 
door de                     comparanten - die door hen met - ƒ 64-
11-8 wegens meerder ontvangst              als eerste aan de 
aannemer worden voldaan.
R 118 fol. 253 25-08-1741
Paspoort voor: Gerrit Marcelis van Hugten, geboren te Asten en 1 
jr en 6 weken 
               wonende te Asten, van goeder naam en faam, 
verzoeke hem te laten 
      passeren en repassere.
R 95 fol. 72vo 14-09-1741
Paulus Sporenberg, koopman, te Eyndhoven, verkoopt aan Matthias 
Cleeffasch,
te Weert:
- een obligatie van - ƒ 1000,- α 3% t.l.v. het Corpus van Asten en 
t.n.v. 
  Goort Nicolaassen, te Woensel - d.d. Asten 16-1-1687, nr. 20.
Verkoper aangekomen bij overlijden van Goort Nicolaassen.
R 118 fol. 254 16-09-1741
- Joseph Vervoordeldonk,
- Jan Vervoordeldonk, te Deurne,
- Maria Vervoordeldonk, te Eyndhoven - geass. met Francis Coninx.
Kinderen  en  erven  van  Hendrik  Vervoordeldonk  -  en  Alegonda 
Verduyseldonk,
gewoond  hebbende  te  Vlierden,  doch  Alegonda  laatst  gewoond 
hebbende te Deurne
en aldaar overleden.
Zij verdelen de goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Joseph en Maria Vervoordeldonk
-  huis,  schuur,  schop,  hof  en  aangelag,  groes  en  land  -  op 
Voordeldonk

10 l.
  in bewoning bij Joseph Vervoordeldonk

 1-3. de straat
4. de Loop
2. Hendrik van Geldrop

- land de Loverbosch 3 
cops.

1. Wilbert Alberts



2. weduwe Willem van Hugten
3. de straat
4. Jan Stevens

- land de Vork 5 
cops.

1. Wilbert Alberts
2. weduwe Laurens Antonis



3. Jacob Martens
4. Joseph en Maria Vervoordeldonk

- land het Drieske 2 cops.
1. weduwe Laurens Antonis
2. Joseph en Maria Vervoordeldonk
3. Jan Peters
4. de straat

- land den Brant 4 l.
 1-2. de kinderen Bendert Vervoordel-

donk
 3-4. de straat

- land het Nieuwvelt 3 l.
1. kinderen Bendert Vervoordeldonk
2. Michiel Tomas  

 3-4. de gemeente
- groes het Hoyvelt 13 l.

1. weduwe Philips Lintermans
             2-3-4. de gemeente
- groes het Drieske 3 l.

1. weduwe Philips Lintermans
2. Jan Peters

 3-4. de gemeente
- groes de Vork 1╜ l.

 1-3. Goort Antonis
2. Marcelis Dirx
4. Joseph en Maria Vervoordeldonk

- groes den Brant 3 l.
1. kn Bendert Vervoordeldonk
2. Jan Peters
3. den Armen van Asten
4. de gemeente

- groes de Berkwal 1╜ l.
1. kn Bendert Vervoordeldonk
2. Jacob Martens
3. de gemeente
4. de Loop

- de helft van een groesveld - de Weert de helft is 1╜ l.
1. weduwe Nicolaas van Weert
2. Aart Tielen
3. de Loop
4. de Aa

Belast met: 4 vat rogge/jr. aan het Catalijne gulde - uit de 
Loverbosch.

- 2/3e deel van 4╜ vat rogge/jr. aan Juffr. Sche-
naarts, te Weert -

  het ander 1/3e deel is voor het 2e lot - in een 
meerdere rente 

  met meer andere.
Verponding: ƒ 20-17-02/jr.
Bede - ƒ  5-02-14/jr.
2e lot: Jan Vervoordeldonk, te Deurne
- huis, schuur, hof en aangelag - te Voordeldonk 1 l.

 1-2. de gemmente
3. de straat
4. Joost Kerkers

- land den Hoogenacker 2 l.
1. Aart Sterken

 2-3. de straat
- land den Weghacker 1 l.

1. Wilbert Alberts



2. de straat
3. de weg
4. Catarina Andriessen

- de Warantacker 2 l.
 1-4. de straat

2. de Warand
3. Joost Kerkers

- land de Loverbosch 2 l.
1. Philip Warenberg
2. de weg
3. de straat
4. kn Teunis Peters

- den Benedenacker 6 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2. Bendert Vervoordeldonk

 3-4. de weg
- land den Heuvendersacker 2 l.

1. Joost Kerkers
 2-3. de weg

4. Aart Sterken 
- land den Rutsencamp 1 l.

1. Jan Peters
2. de straat
3. Frans Lambers
4. de weg

- groes den Stock 7 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2.  Joost Kerkers
3. Jan Stevens
4. de weg

- groes het hoog Eeusel 5 l.
1. de Loop
2. de Koeystraat
3. het straatje
4. Peter Driessen

- groes den Emmerik 5 l.
1. de Loop
2. Mattijs Bollen
3. Juffr. Schenaarts
4. de Loop

- groes het Nonnenvelt 6 l.
1. Joost Kerkers
2. Martinus Jan Paulus
3. Aart Tielen
4. Jan Vervoordeldonk

- de helft van een groesveld - de Weert de helft is 1╜ l.
1. weduwe Nicolaas van Weert
2. Aart Tielen
3. de Loop
4. de Aa

Belast met: ƒ 2-0-8/jr. aan het Gemene Land.
- 1/3e van 4╜ vat rogge/jr. aan Juffr. Schenaarts, te 

Weert, het an-
  der 2/3e deel wordt betaald door de ontvangers van 

het 1e lot.
Verponding: ƒ 15-6-8/jr.

- ƒ  4-5-0/jr.
Alnog is aan de ontvangers van dit 2e lot ten deel gevallen.
- huis, hof en aangelag - te Vrekwijk, Deurne 6 l.

1. de straat
2. Jan Vervoordeldonk
3. Jan Teunis Smits
4. een straatje

Alsmede de verdere percelen land en groes.



Alles zoals het wordt bewoond en gebruikt door Hendrik Everts.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
R 118 fol. 258 16-09-1741
- Maria Vervoordeldonk -  g.g.m.  Symon  Coninx  -  geass.  met 
Francis Coninx, haar
  zoon,
- Lambert Vervoordeldonk,
- Maria Vervoordeldonk - geass. met Francis Coninx,  
- Jan Vervoordeldonk.
Kinderen en kleinkinderen van Hendrik Vervoordeldonk - en Maria 
Verhaseldonk.
Zij verklaren, dat, na het overlijden van hun voorn. vader door 
zijn  tweede  vrouw,  Alegonda  Verhaseldonk,  zijn  weduwe,  de 
goederen is blijven bezitten.
De weduwe heeft, in 1738, aan de comparanten hun deel uitbetaald 
en voldaan en
zien af van alle goederen door voorn. Alegonda, bij haar dood 
nagelaten t.b.v.
- Jan,
- Joseph - en
-  Alegonda, kinderen  van Hendrik  Vervoordeldonk  -  en Alegonda 
Verduyseldonk.
R 23 fol. 92 02-10-1741
Jan Janse Paulus, aanlegger - contra - Hendrik Frans Hoefnagels, 
gedaagde.
- Aanlegger zegt - dat gedaagde hem nog schuldig is -  ƒ 7-1-0 
wegens geleend
  geld  en  verteringen  gedaan  op  de  weg  naar  Mastright,  nu 
ongeveer 15 jaar ge-
  leden.
R 107b fol. 154vo 02-10-1741
Johan Francois Walraven, schepen en notaris, te Helmont, verkoopt 
aan Jan Verhoysen, brouwer, te Asten:  
- een obligatie van -  ƒ 300,- t.l.v. Paulus geeven en Peeter 
Aalberts, oud 
  borgemeesters, te Asten - d.d. 18-2-1727 - Pieter de Cort, te 
Asten.
Op 12-8-1737 is, voor schepenen van Helmont, de acte vernieuwd - 
R 107b - fol. 144.
Schepenen Helmont.

Koopsom: ƒ 300,-
Marge: 8-5-1750 - is deze obligatie gelost door het Corpus van 
Asten.
R 95 fol. 73vo 20-10-1741
  
Helena Dirk Cuypers - g.m. Peter Jan Hoefnagels - geass. met 
Pieter van Riet,
mits haar man tegenwoordig absent zijnde, is schuldig aan Louis 
Hoefnagels:
- ƒ 100,- α 3%. t.w.: ƒ 36-19-0 bij afrekening met L. H. schuldig 
gebleven -

         op 6-10-1738,
          - ƒ 17-13-0 wegens gekocht koren van L.H. op 

5-7-1728.
          - ƒ 55-08-0 nu ontvangen als lening van L. 

H.
Marge: 2-3-1743 gelost.



R 95 fol. 74vo 21-10-1741
Arnoldus van den Eynde verkoopt aan Antoni Antoni Zeegers, te 
Ommel:
- 1/3e deel in huis, hof en aangelag - te Ommel geheel 1 l.

1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe Jan Tempels
3. Peter Jan Wilbers
4. de straat

- in de Engelsebeemt geheel 3 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. Jan Peters
3. de gemeente
4. Tieleman Kemps

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vrouwe ouders.
Koops

om: ƒ 20,-.
R 15 fol 102 30-10-1741
Antoni Heycoop, collecteur der reδele en presonele lasten, 1732 
en 1735.
- contra 
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
R 118 fol. 259 02-11-1741
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Antoni Heycoop, collecteur 
der coninx-
bede van 17-9-1739 en collecteur der ordinaire landsverponding, 
1738 en '39,
beslag op de vaste goederen van: 

tot 
verhaal van:
- Marten van de Loverbosch - diverse posten ƒ  7-
08-12
- de goederen van den Armen 
  en de Kerk               - diverse posten ƒ  5-
00-08
- Peter Driessen  - diverse posten

ƒ  2-04-00
- weduwe Claas van Weert   - diverse posten                 ƒ  7-
02-10
- kn Cornelis Hendriks     - diverse posten ƒ  0-
04-04
- Francis Loomans      - diverse posten ƒ  1-
16-08
- Willem Jan Loomans - diens
  dochter

ƒ  6-14-12
- Antoni en Johanna Rayma-
  kers  - bede 1738

ƒ  1-00-08
- Jelis Vreynsen     - verp. 1739

ƒ  7-11-12
- Jan Dirk Coolen  - verp. 1739

ƒ  0-16-10
- Maria Sporenberg  - verp. 1739

ƒ  1-15-02
- Jan Peter Roymans  - verp. 1739

ƒ  8-18-04
- Dirk Joosten van Hugten  - verp. 1739 ƒ  7-
13-10



- Schenaarts  - verp. 1739
ƒ 29-01-12

- Jacob Bosmans  - verp. 1739
ƒ  1-06-07

- kn Jan hoefnagels  - verp. 1739
ƒ  1-06-12

- Willem zn. Peter Willem 
  Loomans  - verp. 1739

ƒ  0-17-08
- weduwe Gerrit Janse Ben-
  naarts  - verp. 1739

ƒ  3-14-12
- weduwe Lijske Willems  - verp. 1838

ƒ 17-10-02
 
R 118 fol. 261 03-11-1741
- Jasper Hendriks,
- Jan Frans Keyzers,
- Maria Antoni Canters.
Kinderen en erven van Antoni Jan Canters - en Aalleke Antonis 
Tielens.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Jasper Hendriks
- huis, hof en aangelag, te Ommel 4 l.

1. Marcelis Peters
2. Peter van de Vorst

- land de Wittert 1 l.
1. weduwe Frans Vrients
2. Jan Frans Keyzers

- land Hurkmansacker 2  l. 
3 cops.

1. erven Peter Reynders
2. Jan Frans Keyzers

- lan het Nieuwe Erff 1 l.
1. Marcelis Peters
2. Jan Frans Keyzers 

- groes het Bosserweyelt 3 l.
1. Jan van der Linden
2. Michiel van de Cruys c.s. 

- groes het Kempke 2 cops.
1. Jan Goort Loomans
2. Peter Jan Wilberts

- groes de Ippe 2 .
 1-3. Jan Frans Keyzers

4. de Aa
Belast met: ƒ 1-0-5/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 0-1-5/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 7-04-5/jr.
Beden     - ƒ 1-14-5/jr.
2e lot: Jan Frans Keyzers
- huis, of en aangelag 1 l.

 1-2. erven Peter Reynders
- land de Wittert 4 l.

1. Joost Hendriks
2. Hendrik Frans Hoefnagels

- land de Venacker 3 l.
 1-2. erven Peter Reynders

- land Hurkmansacker 2 l.
1. Jasper Hendriks
2. Goort Canters



- land het Nieuw Erff 1 l.
1. Jasper Hendriks
2. een drijfweg

- groes het Meerken
 1-2. Michiel van de Cruys

 
- groes het Busservelt 3 l.

1. Jan Goort Loomans
2. weduwe Jan van den Broek

- groes de Ippe 2 l.
1. Martinus Jan Paulus
2. Jasper Hendriks

- groes het Weyvelt 6 l.
1. erven Peter Reynders 
2. Marten van de Loverbosch

Belast met: ƒ 1-0-5/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-1-5/jr. aan het Gemene Land.

          - ƒ 50,- aan Jan Peters, te Liessel.
Verponding: ƒ 10-18-4/jr. 
Beden - ƒ  3-14-5/jr. 



3e lot: Maria Antoni Canters
- groes den Ossenkamp 4 l.

1. Jan van der Linden
2. erven Wilbert Peter Coolen

Verponding: ƒ 2,-/jr.
Overeengekomen is dat Jasper Hendriks en Jan Frans Keyzers dit 
stuk, ieder voor de helft, zullen gebruiken en daarvoor aan Maria 
Antoni Canters, gedurende haar 
leven, jaarlijks zullen moeten uitkeren elk ƒ 9,- en de lasten. 
 
R 95 fol. 75 09-11-1741
Antoni Willem Loomans geeft, na taxatie, bij erfmangeling over 
aan Joost Wil-
lem Loomans, zijn broeder, te Someren:
- kamer en opkamer met de schuur, schop met de grond en de halve 
hof - naast
  Francis van de Cuys - gelegen aan de Poel - in het Dorp.

1. de straat
2. Jan Aspers
3. Joost Willem Loomans
4. weduwe Frans Huybers

Belast met: de helft van ƒ 3-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen, bij deling, 16-3-1739, van zijn ouders.

Koops
om: ƒ 100,-.
Joost Willem Loomans geeft, na taxatie, over aan Antoni Willem 
Loomans:
- de helft van een akker - de Smalisberg geheel 3 cops.

 1-3. Jan Verberne
2. de koper
4. de straat

- groes het Vrouwkesveltje 2 l.
1. Lambert Lamberts     
2. Jan Paulus
3. weduwe Claas Verhees
4. Joost Willem Loomans

- de helft van een groesveld - den Bleyk de helft is 2 l.
1. Joost Hoebergen
2. de koper
3. Jan Wouters
4. Goort en Willem Loomans

Aangekomen bij, deling, 16-3-1739, van zijn ouders.
Koops

om: ƒ 100,-.
R 95 fol. 7vo 09-11-1741
Jacobus Losecaat verkoopt aan Pieter van Riet:
- land 5 
cops.

1. Bernardus Brunas
2. Jan Paulus

 3-4. de straat
Koops

om: ƒ 24,-.
Hij verkoopt aan Jan Verreyt:
- land in de voorste Pas ╜ l.

1. Antoni Loomans
2. Heylke Peter Baltus
3. Jan Paulus

Koops
om: ƒ 5,-.



Deze laatste post is verkoper aangekomen bij belening - d.d. 4-5-
1740.
R 118 fol. 264 13-11-1741
Gerard  de  Raaff,  deurwaarder,  namens,  Hendrik  de  Kempenaar, 
rentmeester der
Geestelijke Goederen, legt beslag op de vaste goederen van:
- Piet Loomans - tot verhaal van een rente van ƒ 24-5-0.
R 23 fol. 96ev. 20-11-1741
Lambert  van  den  Boomen,  collecteur  van  het  borgemeestersboek, 
1734, aanlegger.
- contra 
Joost Koopmans, gedaagde.
Gedaagde  is  schuldig  -  ƒ 2,-  t.z.v.  "personeele  lasten  off 
rookgat", St. Jan
1734 - '35.
Nog:
- Arnoldus van den Eynden  ƒ 3-10-00
- Joost Hoefnagels ƒ 5-
12-08
- Marten Hendriks ƒ 3-
00-00
- Adriaan Hoefnagels ƒ 0-
13-12
- Dries Verreyt - als erfgm. van Goort martens ƒ 0-10-00
- weduwe Fyke Martens ƒ 1-
16-00
- Antoni Metten ƒ 1-
10-00
- Antoni van Riet  ƒ 6-
17-06
- Griet Coolen ƒ 0-
18-00
- Peter en Jan Loomans ƒ 7-
02-04
- Jan van de Cruys ƒ 5-
17-02
- Peter en Josyn Coopmans ƒ 1-03-08
- Frans Lambers ƒ 2-
00-00
- Jan Janse Walravens ƒ 4-
03-01
- Joseph Vervoordeldonk ƒ 3-17-09
- weduwe Peter Verberne  ƒ 5-01-10
- Willem Roefs ƒ 0-
12-08
- Thomas Pollen - namens weduwe Philips Thomas ƒ 0-18-02
- Jan Aart Smits en Jan Doensen, collecteurs der beeden, 11-9-
1734 - '35,
  aanleggers - contra - Jan Janse Verberne, gedaagde.
  - Betaling van - ƒ 2-13-8.
R 118 fol. 264vo 20-11-1741
Jenneke  Wilbert Coolen,  meerderj. -  geass. met  Antoni Wilbert 
Coolen, haar 
broeder, beiden te Ommel.
Zij verklaart af te zien van de goederen nagelaten door wijlen 
haar ouders -



Wilbert Peter Coolen - en Hendrien Joosten van Hugten, dit t.b.v. 
haar broeder,
Peter Wilbert Coolen.
R 118 fol. 265 30-11-1741
Hendrik Janse van Aanschot, te Geldrop, geeft in huur aan Wilbert 
Alberts:
- land den Vurk 7 
cops.

1. Jacobus Bosmans
2. weduwe Laurens Antonis

- land 2 
cops.

1. Jacob Bosmans
2. Wilbert Alberts

Verponding: ƒ 1-00-14/jr.
Bede - ƒ 0-12-04/jr. Huurprijs:  ƒ 1,-
/jr.



Hij geeft in huur aan Mattijs Bollen:
- land 3 
cops.

1. Jan Peters
2. Joseph Vervoordeldonk

- groesveld 2 l. 12 r.
1. Bendert Vervoordeldonk
2. Joseph Vervoordeldonk

Verponding: ƒ 1,-/jr.
Huurtermijn: 6 jaar
Huurprijs: jaarlijks te leveren in Geldrop - 1700 klot off torff.
R 95 fol. 79vo 08-12-1741
Peter Peters, te Deurne, verkoopt aan Johan Jacobs, te Liessel:
- een hooiveld op de uithoeken - 't Sant en Leensel 3 l.

 3-4. Jan Janse Paulus
 1-2. de Aa en de gemeente Asten

Verkoper aangekomen bij versterf. Koopsom: ƒ 150,-.
R 95 fol. 80 08-12-1741
Martinus Verhoeven verkoopt aan Jan van den Boomen, beiden te 
Deurne:
- groes 2 l.

1. de Aa
2. Hendrik Keysers
3. Jan Jacobs, te Liessel

- groes 1 l.
            1-3-4. de gemeente

- groes 1 l.
3. de gemeente
4. de Aa

Zijnde de drie percelen gelegen in de Berken, agter de Mastkoy, 
te Asten.
Rijdende deze percelen tegen twee andere, toebehorende aan Jan 
Vervoordeldonk,
te Deurne.
Verkoper aangestorven van zijn moeder.

Koops
om: ƒ 20,-.
R 95 fol. 80vo 08-12-1741
Jelis Vreynsen verkoopt aan de kinderen Willem Willems van den 
Eerenbeemt - en
Maria  Janse  Piek,  m.n.  Maria,  Jenneke,  Willem,  Francis  en 
Elisabet:
- huis, stal en hof - in het Dorp 1 l.

1. de straat
2. Joost Kuypers
3. weduwe Frans Doensen
4. Joost van Weert

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 4-17-8/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.

Koops
om: ƒ 160,-.
R 15 fol. 103 11-12-1741
Antoni Heycoop, te Vlierden, aanlegger - contra - Joseph Vervoor-
deldonk en Aart
Aart Tielen, gedaagden.
-  Betreffende:  Terugbetaling  van  een  schepenobligatie  van  -  ƒ 
350,-.



               Gedaagden hebben toegezegd e.e.a. in de "minne" te 
voldoen.

     Opmerking: Op 16-7-1742 stond de zaak nog op de 
rol.
R 23 fol. 101ev. 11-12-1741
- Jan Jansen van Dijk c.s. borgemeesters, 1738 - contra - Jan 
Coolen, gedaagde.
  - Betaling van - ƒ 1-10-0.
- Paulus Jan Paulus, als erfgenaam van de weduwe Jan Paulus, 
aanlegger - 
  contra - Jelis Vreynsen, gedaagde.
  - Gedaagde is nog schuldig, een restant van drie jaar huur, 
van: 
    - een akker van 2╜ l. t.w. 10 vat en 1 kop koren.  
    Betaald is 6 vat min 1 kop.
    Gedaagde zegt - dat hij de akker maar ΘΘn jaar in huur heeft 
gehad - en dit
    heeft betaald.
R 95 fol. 81vo 11-12-1740

Joseph Vervoordeldonk is schuldig aan F.P. van Cotshausen -  ƒ 
250,- α 4%. ge-
leend om een restant van zijn borgemeesterschap te voldoen.
Borgen: Aart Aartsen Tielen en Arnoldus Aart Tielen, Arnoldus van 
Hugten, te
        Vlierden en Helena Aart Tielen - g.m. Dirk Meulendijk, te 
Vlierden.
Marge: 16-2-1752 gelost.
R 95 fol. 83 14-12-1741
Hermanus Alberts, predicant, verkoopt aan Adriaan Natus, te Asten:
- huis, hof en aangelag - te Voordeldonk 10 l.

1. Aart Tielen
2. Juffr. Schenaarts.

- land de Agterbosch 4 l.
1. Aart Tielen
2. Juffr. Schenaarts

- de Langenacker 1╜ l.
1. Aart Tielen

 
2. St. Joris-altaar

- land het Wey- off Neyvelt 6 l.
1. Aart Tielen
2. de gemeente

- groes het Biesvelt 2 l.
1. Aart Tielen
2.  Juffr.  Schenaarts  en  Aart 

Sterken
- land het Garstvelt 1╜ l.

            1-3-4. de gemeente
- groes de Weere 1╜ l.
- groes en heiveld Peter Lindersvelt 3 l.

1. Jacob Martens
2. IJsbout Martens

- groes het Heytvelt 4 l.
- de Pootbeemt 6 l.

1. IJsbout Martens
2. Miggiel Tomas
3. de gemeente
4. Juffr. Schenaarts

- Gerretjesveltje ╜ l.
 1-3. Juffr. Schenaarts



4. Martinus Jan Paulus
Belast met: ƒ 250,- α 4% aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen bij tpt. 25-2-1739.

 
Koopsom: ƒ 162-10-0 α 4%.

R 95 fol. 85 14-12-1741
Hermanus Alberts, predicant, verkoopt aan zijn kinderen, Cebilla, 
Catarina en
Stephanus:
- groes in 't Root 2╜ l.
Aangekocht bij tpt. 5-5-1739.

Koops
om: ƒ 60,-.
R 95 fol. 85vo 15-12-1741
Maria Janse - weduwe Jan Peter Smits verkoopt aan Jan Verhoysen:
- groes de Hoogendries 5 l.

1. erven Goort Martens
2. Alberts, predicant c.s.
3. Jan Verberne
4. de weg

Verponding: ƒ 1-12-0/jr. Koopsom: ƒ 165,-.
R 95 fol. 86 20-12-1741
- Lesya - weduwe Joost Kuypers - geass. met Willem, haar zoon, - 
en 
- Joost Jan Kuypers - mede voor Hendrik, Jenneke, en Antoni Joost 
Kuypers,
  haar kinderen,
- Antoni en Paulus Nouwens, te Eyndhoven, voor Henderina Nouwens, 
hun moeder,
  te Eyndhoven.
Zij verkopen aan Antoni Voermans:
- groes 2 l.

1. erven Jan Smits
2. Jan van Riet
3. de weg
4. Peter Driessen

Koops
om: ƒ 50,-.
R 95 fol. 87 29-12-1742
Aart van Moorsel, te Mierlo, geeft in belening aan Gerrit van 
Riet:
- groes of hooibeemd - in 't Root 2╜ l.

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Paulus Hoefnagels
3. Lambert Verheyden
4. de weg

Verponding: ƒ 1-3-0/jr.
Beleentijd: 3 jaar

Beleensom: ƒ 75,-.
Marge: 13-7-1768 - door Gerrit van Riet bij tpt. aan Matijs Muyen.
R 118 fol 266 29-12-1741
- Andries Verreyt - g.m. Peternel, dr. Goort Marten Doensen,
- Mattijs Muyen - g.m. Maria Goort Doensen, 
- Aart van Moorsel - g.m. Elisabet Goort Doensen, te Mierlo.
Kinderen en erven van Goort Marten Doensen - en Maria Stevens.



Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Andries Verreyt
- huis en stal (waar Jan Lambers en Marten Hendrix wonen) met de 
helft van 
  hof en aangelag - naast de straat tot aan de huisplaats van 
Johanna Maria
  Lomans en vandaar tot aan een paal aan de heg, omtrent, in het 
midden tussen



  de condivident van dit lot en de condivident van het 3e lot 
gestoken. 
  En  vandaar  recht  op  een  andere  paal,  staande  tegenover  de 
appelboom aan de
  achterdeur  van  het  voors.  huis,  doch  de  waterput,  in  het 
aangelag van dit lot 
  staande, zal blijven mede tot gebruik van het andere huis, 
hetwelk ten deel 
  is gevallen aan Aart van Moorsel. De put zal in gezamelijk 
onderhoud blijven. 
- land in de Heesacker 1  l. 
2 r.

1. Aart van Moorsel
2. Lambert Verheyden
3. Maria Loomans
4. de straat

- land de Snijerskamp 1╜ 
cops.

1. Jan Goort Loomans
2. Jan Jansen van Dijk
3. Antoni Loomans
4. Jan Verberne

- land het Bergsland 1 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Adriaan Hoefnagels
3. erven Jan Paulus
4. de weg

- groes het Root 2 l.
1. Jan Verhoysen
2. weduwe Francis Verreyt
3. de weg
4. Jan Verberne

Verponding: ƒ 2-08-0/jr.
Bede      - ƒ 0-14-0/jr.
2e lot: Mattijs Muyen
- land tusschen  het  Dorp  en  de  Wintmoolen

2 l.
1. Jan Aart Smits
2. Peter Martens

 3-4. de weg
- land int Bergsland 2╜ l.

 1-2. de wegen 
3. Mattijs Muyen
4. de gemeente

- een hofstad met aangelag - te Ostaden 4 l.
1. Frans Verhees

 2-3. de weg
4. Marcelis Coolen

- den  Ligtenbankacker  -  agter  het 
Bergsland

1 l.
1. Bernardus Brunas
2. Mattijs Muyen

 3-4. de weg
Verponding: ƒ 2-15-08/jr.
Bede - ƒ 1-08-14/jr.
3e lot: Aart van Moorsel, te Mierlo
- een huis met de schuur en hof, tot aan de appelboom, staande 
bij de deur
  van het andere huis en dan van een paal, tussen de condivident 
van dit lot en 
  Andries  Verreyt  gestoken  en  zo  vervolgens  neven  erve  van 
Arnoldus van den 
  Eynde en Jan Verberne tot de paal, staande in de heg van het 



aangelag toebe-
  horende Johanna Loomans, doch de put staande aan het huis van 
de condivident 
  van het 1e lot, zal blijven mede tot gebruik van dit lot en in 
gezamelijk 
  onderhoud blijven.



- land agter de Pastory 1  l. 
1 r.

1. Dries Verreyt
2. weduwe Gerrit Verberne
3. de straat
4. Johanna Maria Loomans

- hppibeemd int Root 2╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. weduwe Paulus Hoefnagels

   
3. Lambert Verheyden
4. de weg

Verponding: ƒ 2-7-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-8/jr.
R 118 fol. 268vo 29-12-1741
Gerrit van Riet, vorster, legt, namens Antoni Heycoop, collecteur 
van de ordi-
naire landsverponding, 1738, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk  ƒ 1-00-00
- Philips Lintermans ƒ 0-14-00
- kn Hendrik Gerrits ƒ 1-11-14
- Francis Zaris ƒ 2-02-12
- Martinus Jan Paulus ƒ 5-08-00
R 118 fol. 269 29-12-1741

Gerrit van Riet, commis van den tol, heeft ontvangen - ƒ 214,- aan 
hem toege-
wezen, bij preferentie, uit de verkochte goederen van Willem Jan 
Loomans.
E.e.a. in voldoening van:
- een obligatie van -  ƒ 200,- met intrest - d.d. 16-6-1738 - 
t.l.v. Willem Jan
  Loomans.



R 95 fol. 87vo 04-01-1742
Antoni  Janse  van  Rooy,  te  Leende,  verkoopt  aan  Bartel  Jacob 
Coolen, te Leende:
- ╝e deel in een klamptiende, de Laarbroekse, te Asten, waarvan 
het ander ╝e
  deel is van Hendrik van de Sande, te Leende en de andere helft 
van de weduwe
  Gevard van Doorne.
Deze tiende is rijdende tegen de tiende van de erven Jan van de 
Loverbosch.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders - deling, Leende 
- 12-12-1738.
R 118 fol. 269vo 10-01-1742
Mattijs Veyen en Jan Kuypers, te Nederweert, hier gearresteerd, 
door of vanwe-
ge Joost Jan Hoefnagels ter voldoening van -  ƒ 35,- die deze 
pretendeert nog
te goed te hebben van hen.
De gearresteerden pretenderen nog een tegoed te hebben op Joost 
Jan Hoefnagels 
wegens gekochte en geleverde varkens.
Zij hebben, in 1741, met meer anderen, in compagnie koopmanschap 
gedaan in var-
kens. 
Omdat deze compagnie nog niet in liquidatie is en zij nog niet 
weten wie van 
hen enige gelden te goed heeft, zo verklaren zij binnen 14 dagen 
te liquideren 
en af te rekenen met Joost Jan Hoefnagels, indien mocht blijken 
dat hij geld te goed heeft.
Borg: Goort Willem Loomans, voor beide partijen.
R 118 fol. 270vo 13-01-1742
De  regenten  van  Asten  verklaren  dat  zij  geweest  zijn  t.h.v. 
Hendrik Meusse Roymans, te Ommel, waar zij gevonden hebben Peter 
Aart Keysers, welke onder
presentie van eede verklaart:
Dat hij op Sondag l.l., sijnde geweest den 7e deser maand, des 
morgens ontrent 
10 α 11 uuren is gekoomen ten huyse van Antoni van Riet, herber-
gier en inwoner,
alhier, als wanneer denselve ten selve huyse heeft vinde sitten, 
Jan Trouwen,
Jan Vreynsen, Jan Hendrik Deenen en Jan Jan Hendriks met welke 
persoonen de voorn. Peter Keyzers in compagnie eenige romertjes 
jenever gedronken heeft.
Dat  na  het  drinken  over  de  betalinge  vant  selve  daarover  in 
verschil is geraakt
met  voorn.  Antoni  van  Riet  en  sijn  huisvrouw,  sijnde  in  dat 
verschil present 
geweest Jan Hendrik Deenen, waaraan voorn. Peter Keysers vraagde 
off hij niet gesien had, dat hij betaald had, waarop denselve Jan 
Hendrik Deenen antwoordde
sulx niet te weeten, alsoo daar geen agt op gegeven had. 
Verder sulx vragende aan Antoni van Riet off hij niet gesien had, 
dat hij betaald had, waarop Antoni van Riet vraagde aan wien hij 
betaald had, dat den 
deponent daarop seyde aan U vrouw. Waarop Antoni van Riet seyde, 
dat liegde gij, op welk gesegde off verschilwoorden, nadat den 
deponent nog eens een halve 
stuyver  betaalt  had,  waarover  in  verschil  waren,  den  voorn. 
Antoni  van  Riet  een  asschop,  schuymspaan  off  diergelijks  met 



swaarder hand den deponent op sijn 
hooft geslagen heeft, soodanig dat hij daarop aanstonts ter aarde 
off  in  voorn.  Antoni  van  Riet  sijn  huys  nedergevallen  is, 
beswijmt en in onmagt.
Dat hij deponent alsdoen is opgestaan off door imand is opgehol-
pen een weynig
tijts heeft geseeten in den hoek van de schoorsteen en also doen 
heeft sien sitten Martinus Jan Paulus en Joseph Vervoordeldonk, 
dat hij deponent vervol-
gens cort na den middag na sijn wooninge, alhier, is gegaan.
Verklarende hij, deponent, verders, indien hij van dese quetsure 
quam te overlijden den voorn. Antoni van Riet den dader soude 
wesen, die hem den dootslag soude toegebragt hebben.
Aldus gedaan enz. enz.          



R 95 fol. 88vo 17-01-1742
Antoni van Riet verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes in 't Root 1╜ l.

3. de Aa
4. den Dijk
1. Gerrit van Riet
2. Jan Verhoysen

Aangekomen bij tpt. 20-10-1734.
Koopsom: ƒ 40,-.

R 162a 17-01-1742
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Martens - overleden, 19-12-1741.
Peter Martens is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.  

1/6e deel in
Waarde:

- huis, hof, aangelag en land 2 l. ƒ  30.-
 1-4. Antonis Goorts

2.de straat
3. de Loop

  Bewoner is Peter Martens.
- huis, hof, aangelag en land 2 l. ƒ  30,-

 1-3. Antonis Goorts
2. de straat
4. de Loop

  Bewoner is Joost van Bussel
- land 3╜ l. ƒ 
6,-

1. Antoni Goorts
2. Joost van Bussel
3. de straat
4. het Hoyvelt

- land 4╜ l. ƒ 
10,-

1. Antoni Goorts
 2-4. Frans Loomans

3. de straat

- land 2╜ l. ƒ 
5,-

1. Antoni Goorts
2. de gemeente
3. Frans Loomans
4. het Hoyvelt

- land 4 l. ƒ 
8,-

1. Antoni Goorts
2. de straat
3. het aangelag

- een weiveld 15 l. ƒ 
15,-

1. Antoni Goorts
2. Joost van Bussel
3. de Loop
4. het aangelag

- een hooiveld 10 l. ƒ 
20,-

 1-4. Joost van Bussel
2. weduwe Peter Coolen 
3. het land

- land in de Loverbosch 1╜ l. ƒ 
1,-

1. de straat



2. erven Jan Dol



- land den Endepoel 1 l. ƒ 
2,-

1. de Schutacker
2. weduwe Peter Verberne
3. de straat

- land de Meulenacker 1 l. ƒ 
1,-

1. Jan Verberne
2. erven Goort Martens
3. de straat

- groes int Root 3 l. ƒ 
5,-

1. den Dijk
2. Gevard Manders c.s. 
3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. Jan Verberne  

 
ƒ 133-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 9-6-12/jr. aan het Gemene Land - 1/6e van het kapitaal is     ƒ    38-12-02  

      
ƒ  94-01-14
20e penning is ƒ 4-14-2.
R 162a 20-01-1742
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet Jansen - overleden - 23-12-1742.
Marten Jansen is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.

W
aarde:
- land Goortsacker 4 l. ƒ 
50,-

1. Marcelis Geven
2. Jan Tijssen van Dijk
3. Andries Verheyen
4. Joost Jan Wilbers

- groes Coolenbeemt 6 l. ƒ 
70,-

1. Jan Jan Smits
2. Jan Tijssen van Dijk
3. Andries Verheyen
4. Willem Geeven  

ƒ
 120,-
20e penning is ƒ 6,-
R 23 fol. 105ev. 29-01-1742
- J. Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Pieter Loomans, gedaagde.
  - Gedaagde is nog schuldig van de "jura" bij het uitgaan van 
    het hoogsel - den Bruystenacker ƒ 1-08-08
  - De "jura" van het transport en de 80e penning ƒ 4-06-08
  - Voor de copie van de conditie ƒ   3-00-08  

ƒ 
8015-08
- Jacob Wolters, aanlegger - contra - de erven Goort Doensen (Andries Verreyt) 
  - Deze zijn nog schuldig aan verponding over 1734 ƒ 5-12-12
- Antoni Heycoop, aanlegger - contra - Joseph Vervoordeldonk, gedaagde.
  - Gedaagde is nog schuldig aan "lasten" over 1730 ƒ 6-06-11



- Aart Symons c.s. aanleggers - contra - Bartel Kerkels, gedaagde.
  - Gedaagde is nog, namens de weduwe Goort Loomans, 
    wijlen zijn schoonmoeder, schuldig aan de Gemene Middelen   
    over 1-10-1724 - '25 ƒ 2-13-08
- Catarina Joost Verdonschot - weduwe Frans Cranenbroek, te Someren, aanlegger
  - contra - Peter Coppens en Jan Jan Smits N.U., gedaagden
  - Volgens het "schultboek" van Goort Hoefnagels, aanlegsters eerste man, zijn
    gedaagden, als erfgenamen van Joost Koppens nog schuldig - ƒ 11-05-00 we-
    gens levering van 300 pond "mout" op 14-3-1704.
    Op 8-2-1711 is door de weduwe Joost Koppens betaald    ƒ  0-18-12  
    De rest - ƒ 10-06-04 staat nog te betalen.
    Gedaagden ontkennen deze pretentie, hun moeder, die onlangs gestorven is,
    heeft verteld dat hun vader en Goort Hoefnagels samen een "tiend" hebben
    gehad. Bij het scheiden daarvan is alles afgerekend.
- Joseph Vervoordeldonk c.s., borgemeesters, 1736, aanleggers - hebben aan
  "lasten" nog te vorderen van:
  - Willem Roefs ƒ 9-12-10
  - Antoni Fransen - op Bussel          ƒ 8-01-04
  - Philips Warenberg ƒ 5-17-08
  - Francis Timmermans t.n.v. Peter van Someren ƒ 4-03-06
  - Martinus Jan Paulus ƒ 9-05-00
  - kn Peter Coopmans ƒ 1-14-06
  - Mattijs Bollen ƒ 2-02-08
  - Paulus Dielis t.n.v. Dielis Aarts ƒ 2-05-00
R 162a 31-01-1742
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Martens - overleden, 26-12-1741.
Mattijs Reynders is erfgenaam van de overledene.

de helft van
Waarde

- huis, hof en aangelag 6 l. ƒ 
70,-

1. Wilbert Verberne
2. Cotshausen
3. Jan van de Loverbosch
4. de straat

- land den Conijnsberg 2 l. ƒ 
5,-

1. Wilbert Verberne
2. Jan Goort Loomans
3. Michiel van de Cruys
4. de straat

- land den Blocker 8 l. ƒ 
68,-

1. Aart Tielen
2. Wilbert Verberne  

     ƒ 
143-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 9-05-0/jr. aan het Gemene Land - in kapitaal ƒ 231-05-00
- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap.  ƒ  18-15-00
- ƒ 0-19-0/jr. aan het Huis v. Asten   - in kap.  ƒ    23-15-00   

ƒ 273-15-00
de helft is      ƒ   136-17-08  

     ƒ 
6-02-08
20e penning is ƒ 0-6-2.
R 95 fol. 89 20-02-1742 ook: R 137 - fol. 7 - 17-1-1742,



     condities  en 
voorwaarden. 
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, collecteur der
verponding, 1739, van Jan Peter Roymans, wegens - ƒ 8-18-4 onbetaalde ver-
ponding:
Hij verkoopt aan Ferdinandus den Dubbelen:



- groes het Ven - te Ommel 2 l.
1. Willem Roefs
2. Hendrik Halbersmit
3. de weg
4. Michiel van de Cruys

Verponding: ƒ 0-6-8/jr. Koopsom: ƒ 38,-.   
R 95 fol. 90 20-02-1742
Philippus van den Donk, bierbrouwer, te Woensel, verkoopt, namens Thomas Her-
mens - g.m. Cornelia Antoni van den Berk, te Woensel - procuratie, 13-12-1741,
notaris Pieter Esvelt, te Woensel - aan Francis Smulders, te Gemert:
- 1/3e deel van een obligatie van - ƒ 170,- α 3% t.l.v. het Corpus van Asten -
  d.d. 18-7-1716 - nr. 50. 
Hen aangekomen bij versterf van Jan Toenis, te Woensel.
Het overig 2/3e deel is reeds van Francis Smulders.
R 95 fol. 91 02-03-1742
Hendrik Peter Driessen, armmeester en Hendrik Willem Berkers, kerkmeester, ver-
kopen, mede namens de provisoren van Armen en Kerk, goederen, welke voor de 
rente en pachten zijn ingekocht, om deze zoveel mogelijk te conserveren - zie
transport 6-10-1738.
Zij verkopen aan Goort Buckums:
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 2 l.

1. kn Lijske Willems  
2. het volgende huis
3. de straat
4. Jan van Hoof

- huis, hof en aangelag - in de Steegen
1. weduwe Frans Huyberts
2. de straat

- land den Bremberg 3 l.
1. weduwe Dirk Timmermans
2. Hendrik Berkers

- land den kleynen Hengst 3 cops.
1. Jan Goort Gerarts
2. Hendrik Berkers

- land het Keske 3 cops.
1. Aart Driessen
2. de weg

- land den Hollander 2 l.
1. Jan Goort Gerarts
2. Antoni Voermans

- land naast den Ommelsche wegh 2 l.
1. Antoni Voermans
2. de weg

- den Bergacker 7 cops.
1. Marten Andriessen
2. weduwe Francis Verreyt

- land aant eynde vant Drieske 12 l.
1. Willem Fransen
2. Aart Driessen

- groes het Hoyvelt 2 l.
1. Antoni Voermans
2. Paulus van den Berg



- groes het Swartbroek 1 l.
1. Goort Loomans
2. Aart Driessen

- land de vijff Copsen 5 cops.
1. Antoni Voermans
2. de weg

Belast met: ƒ 5,-/jr aan den Armen van Asten.
- ƒ 5,-/jr. aan de Kerk van Asten. 

Koopsom: ƒ 60,-.
R 95 fol. 93vo 13-03-1742 ook: R 137 - fol. 7 - 17-1-1742.
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt bij executie, namens Antony Heycoop, col-
lecteur der verponding, 1739, de goederen van Peter Roymans, wegens verschul-
digde verponding - ƒ 8-18-4.
Hij verkoopt aan Willem Tijssen:  
- huis, hof en aangelag, land en groes - aan het Laarbroek 4 l.

1. Francis Canters
 2-4. Jan Peter Roymans

3. Jan Teunis Jelis
- een acker aan het aangelag 7╜ l.

1. Jan Teunis Jelis
2. de weg
3. de hey
4. het aangelag 

- huisplaats, hof en aangelag 5 l.
1. Peter Hendriks
2. Jan Peter Roymans
3. de hey
4. het Broek

- land de Hofstad 5 l.
1. Jan Peter Roymans
2. Peter Hendriks
3. de hey
4. het vorig perceel

Belast met: ƒ 0-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
-  ƒ 300,-  α  2%  (10  jr.)  aan  de  erven  Peter  van  Dalen,  te 

Eyndhoven,
  dit met instemming van Tomas van Alphen, daarna 3%.

Verponding: ƒ 13-10-2/jr.
Bede - ƒ  3-07-4/jr. Koopsom: ƒ 32,-.

Jura voor officier en schepenen: ƒ 4-10-0
          secretaris           : ƒ 4-10-0
          afhanger             : ƒ 2-00-0
          wijnkoop        : ƒ 4-00-0
          Armen        : ƒ 0-12-0  

Hij verkoopt de goederen van de weduwe Francis Loomans aan Antoni van Riet -
t.b.v. Catarina den Dubbelen - ook: R 137 - fol. 12 - 17-1-1742. 
- huis of kamer met de kelder en weefkamer aan het huis van Pieter Loomans,
  met den hof voor en achter gelegen 1 l.

 1-2. Pieter Loomans 
 3-4. de straat

Verponding: ƒ 1-00-00/jr.
- land den Ommelschenacker 6 cops.

1. Peter van de Vorst
2. Marten van de Loverbosch
3. Hendrik Hoefnagels
4. de straat

Verponding: ƒ 0-10-00/jr.
Bede - ƒ 0-07-08/jr.
- groes de Ipt 3╜ l.



1. Martinus Jan Paulus
2. Marten van de Loverbosch
3. Jan Keyzers
4. de Aa

Verponding: ƒ 0-16-00/jr.
Belast met: de kamer met ƒ 8-1-12/jr. (ƒ 202-3-12) in een meerdere rente van 

  ƒ 24-5-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 43,-

R 118 fol. 271vo 12-03-1742
- Pieter Koppens, te Mierlo,
- Dirk Koppens, te Mierlo,
- Meggel Koppens,
- Jan Smits - g.m. Maria Koppens.
Kinderen en erven van Joost Koppens - en Maria Jan Wilbers.
Zij zien af van de nalatenschap van wijlen hun ouders t.b.v. Jan Janse Coolen
die verklaart deze aan te nemen.
De lands- en dorpslasten van de laatste 6 jaar moeten worden betaald door Peter
Koppens, als gebruiker van deze goederen.
R 147 14-03-1742
Rekening, bewijs en reliqua van de kinderen en erven van Marcelis Andriessen
m.n.:
- Peter Joost Coppens - g.m. Willemyn, dr Marcelis Andriessen,
- Andries Marcelis Andriessen,
- Peter Marcelis Andriessen - alsmede 
- Goort Buckums "zijnde de voorn. Marcelis benevens Goort Buckums, aangestelde
                 momboiren over Helena, onm. dochter van Aart Willem de Smit - 
en Catarina Verberne, beiden overleden". 

Ontvangsten o.a.
- Op 21-9-1725 zijn door de momboiren de meubilaire goederen 
  van Aart Willem de Smit verkocht ƒ  164-08-00
- Nog is, in 1725, verkocht, volgens het annotatieboek van
  Marcelis Andriessen - voor ƒ  194-19-14
  Waaronder - ƒ 41,- voor het smidsgereedschap
- Het huis - hetwelk 15 jaar is verhuurd α ƒ 12,-/jr. ƒ  180-00-00
- de huur van het "kleyn huyske off smits" - verhuurd ge-
  weest van 1728 - '36 α ƒ 6,-/jr. ƒ   48-00-00  
- En nog 3 jaar α ƒ 5,-/jr. ƒ   15-00-00
- In 1740 en '41 is het verhuurd geweest aan Engel Flodorp
  α ƒ 2,50/jr. ƒ    5-00-00
- Van land- en groespacht ontvangen, tussen 1726 - '36,
  zijnde 11 jaar ƒ 
178-00-00
- Nog van een akker - achter den hof van Antoni Voermans
  verhuurd voor ƒ 4,-/jr. en 6 vat rogge/jr. - over 1730 -
  ' 40 ƒ 
30-08-00
- Nog van - de groes int Root - en
                     te Ostaden
  uitgezonderd - de groes aan de Diesdonk
  met een - akker aan de Snijerskamp - verhuurd aan Jan 



  Jansen van Dijk voor ƒ 13,-/jr. - 1737 - '40 ƒ   52-00-00
- De akker - de Logten  1 l. in huur bij Jelis van den Berg
  ƒ 2,-/jr - 1737 - '39 en in 1740 - '41 aan Antoni de Kuy-
  per ƒ 
6-00-00
- De akker - aant Keske 1╜ l. in huur bij Jan Goort Gerarts,
  met nog een akker - aant Keske 1 l., huurprijs - ƒ 5,-/jr.
  1736 - '41 zijnde 7 jaar ƒ   35-00-00
- aan Peter Janse Pollen is verhuurd - groes - aan de Dies-
  donk 2 l. voor ƒ 1,90/jr. 1737 - '41 ƒ    9-10-00  
- De momboiren hebben in 1735 - ƒ 523-11-8 moeten betalen
  ter voldoening van het slot van hun rekening dat Aart de
  Smit schuldig was gebleven. Zij waren niet in staat dit te
  betalen en hebben, op 15-9-1735, van Pieter Valkenier ge-
  leend - ƒ 60,- α 4,16% ƒ   60-00-00
  Marge: Dit voor ontvangst gebracht.
- Jan Goort Gerarts had bij deling - d.d. 15-5-1710 - van 
  het onm. kind te pretenderen - ƒ 100,- met intrest.
  Hij wilde deze betaald hebben of zou anders invorderen.
  Hierdoor zijn de momboiren genoodzaakt geworden om aan 
  Jan Janse van Dijk, op 22-2-1740, te belenen voor ƒ 100,-
  - groes en land int Root 5 l. ƒ 
100-00-00
  Marge: Dit voor ontvangst gebracht.
- Uit het borgemeestersboek van Aart de Smit en Jan van den 
  Broek zijn nog ingevorderd kunnen worden ƒ 1443-01-06  
- Het aangelag en een akker - achter Antoni Voermans is ver-
  huurd, voor 6 jaar, aan Antoni Voermans voor - ƒ 50,- met
  intrest "zijnde opgenomen door het onm. kint haar vader 
  van Seyke Janse de Zeeger en nu toebehoorende aan voorn. 
  Antoni Voermans".
  Na 6 jaar gebruik, zal de ƒ 50,- en de intrest voldaan 
  zijn    Memorie
- Door de momboiren zijn, op 3-10-1731, nog opgenomen van 
  Dirk Jansen, te Liessel ƒ     30-00-00   

Totaal ontvangen ƒ 
2556-07-04

Uitgave o.a.
- Antoni Jan Liesen - voor "spinnen" ƒ    0-03-04
- In juli 1725 aan Jan Willem Vogels voor het "uyttrecken"
  van de overledene Aart den Smit ƒ    1-05-00
- Marcelis Andriessen voor kostgeld van Helena -
  1-9-1725 - '32 ƒ 
75-00-00
- Op 1-11-1727 is Willem Aart Smits overleden, zijnde de
  broer van de onm. Helena - waardoor de goederen moesten 
  worden getaxeerd ƒ 
10-04-00
- Reparatiekosten van het huis van de onmondige ƒ   31-02-04
- Francis Graats, chirurgijn, levering medicijnen ƒ    0-15-00
- Enige leningen terugbetaald o.a. aan: 
  - Hendrik Joosten van Weert ƒ   16-00-00
  - weduwe Hendrik Hoefnagels ƒ   28-14-08
  - Frans Antoni van Bussel ƒ   15-10-00
- Peter Nelis - weefloon ƒ    3-02-00
- Johan Draak - schrijfkosten ƒ   22-07-08
- Anna Maria Walraven - voor oppassen van de ziek Aart de
  Smit ƒ 
7-05-00



- Vreyns Jansen - quitantie 13 ƒ   10-00-00
- Graven en maken van de put - qt. 14 ƒ   14-00-00
- Peter de Laat - levering van vlas ƒ    5-00-00



- Frans Goorts - intrest - qt. 17 ƒ    7-18-08
- Catarina Mennen, dienstmeid van Aart de Smit, ook wegens
  geleverde winkelwaar ƒ 
46-00-00
- Philips Warenberg - wegens kolen ƒ   10-00-00  
- Advocaat de With, te Eyndhoven - schrijfkosten ƒ    6-00-00
- Mr. W. van Ackersdijck - de helft van het salaris - in de
  zaak tegen de weduwe Jan van den Broek ƒ   34-00-00
- Antoni Heycoop - "verschotten" en salaris ƒ   20-00-00
- Guliam Gouard - wegens geleverde "smitskoolen" ƒ   35-14-02
- Afrekening borgemeestersboeken ƒ  523-11-08
- Willem Jan Loomans - aflossing van obligatie van ƒ 150,-  ƒ  169-00-00
- Idem van een obligatie aan Paulus van der Loo ƒ  204-17-00
- Idem aan Andries Verreyt van een obligatie ƒ  230-15-00
- Idem aan Anna Maria Joosten ƒ   60-00-00
- Idem aan Dirk Andriessen ƒ   25-00-00
- Willem van den Eynden - geleend geld ƒ   26-00-00
- Antoni Voermans voor een "Westphaalse ham" die aan iemand
  "vereert" is ƒ 
2-14-00
- Arnoldus Meulendijks - volgens obligatie - d.d. 20-1-1725
  t.b.v. Marcelis van Bussel ƒ   68-00-00
- Francis Janse de Lauwere, te Geldrop, intrest van een ka-
  pitaal  ƒ   48-00-00
- Jan Janse van Dijk - van een huurschuld van ƒ 50,- uit
  1722 - met intrest ƒ 
78-00-00  
- Piet Dirks - "verschoten" geld in het arresteren van Wil-
  lem Jan Loomans door Juffr. van Hooff, te Gestel ƒ    7-08-00
- Aan de "practicijns" te 's Hage - wegens het passeren van
  de borgemeestersrekening - d.d. 2-9-1724 ƒ   60-10-00
- Aan Mattijs Slaats of aan Frans Goorts van Bussel - ƒ 50,-
  in aflossing van - ƒ 100,- die door wijlen Aart Smits en
  Jan van den Broek, op 4-9-1724, geleend zijn van Frans 
  Goorts van Bussel - met intrest ƒ   70-00-00
- Op 13-1-1735 zijn de goederen van de momboiren in arrest
  genomen ter voldoening van - ƒ 523-11-8
- Catarina van der Linden - wegens verteringen ten hare hui-
  ze gedaan in het doen van rekeningen etc. t.b.v. het onm.
  kind. ƒ 
28-16-00
- De verdere uitgaven zijn voornamelijk belastingen              

ƒ 
2651-17-15
Zodat - ƒ 95-10-1 meer is uitgegeven dan ontvangen.
R 118 fol. 272vo 15-03-1742
- Peter Joost Koppens - g.g.m. Willemyn Marcelis Andriessen,
- Andries Marcelis Andriessen, te Lierop,
- Peter Marcelis Andriessen,
- Lesya Marcelis Andriessen,
Kinderen en erven van Marcelis Andriessen - en Jenneke Willem Smits, gewoond
hebbende aan den Astense Dijk.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Peter Joost Koppens
- de schuur en de grond met de helft van het aangelag - aan den Astense Dijk

de helft is 4 l.
1. Peter Marcelis
2. Martinus Tijsse van Hooff



3. Antoni Fransen



4. de straat
- land den Hulsbosch 1 l.

1. Jan Tijsse van Dijk
2. Willem Geven  
3. Jan Andriessen
4. Andries Marcelissen

- land de Willigenacker 2 l.
1. Marcelis Geven
2. Peter Marcelis 
3. Peter Jan Wilberts
4. Andries Verheyden

- land den Rouwenhooff 1╜ l.
            1-2-4. Andries Verheyden

3. Vriens Evertse
- groes het Langvelt 3 l.

 1-2. Jan Tijssen van Dijk
3. de Aa
4. den Dijk

- den Rietbeemt 2 l.    
 1-3. Peter Fransen

2. Aart Vlemmings
4. de Loop

Belast met: ƒ 0-12-8/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 50,- α 4% aan Jenneke Claassen - weduwe Dirk Andriessen.

Verponding: ƒ 4-16-0/jr.
Bede - ƒ 1-12-8/jr.
2e lot: Andries Marcelissen Andriessen, te Lierop
- de helft van den Hegacker de helft is 2╜ l.

1. Seyke Marcelissen
2. Peter Jan Wilberts
3. de straat
4. Andries Marcelis Andriessen

- land de Wittenacker 7 cops.
1. Aart Symons
2. Jan Tijssen van Dijk
3. Vreyns Jan Everts
4. Andries Marcelis Andriessen

- land het Oulant 2╜ cops.
1. Martinus Tijssen van Hooff
2. Seyke Marcelissen
3. Andries Marcelis Andriessen

- het Weyvelt 4 l.
1. Peter Marcelissen
2. Marcelis Geven
3. Jan Smits
4. Willem Geven

- het IJpkensvelt 2 l.
1. Peter Jan Wilberts
2. Sijke Marcelis
3. Andries Verheyden
4. Jan Tijssen van Dijk

- groes het Ven 1╜ l.
1. Andries Marcelis Andriessen
2. Jan Jan Andriessen
3. Andries Verheyen
4. Marten Jansen



- de helft van een groesveld - in de Steegen de helft is 7 cops
1. weduwe Frans Huybers
2. Joost Jan Wilbers
3. Francis Timmermans
4. Peter Marcelis

Belast met: ƒ 50,- α 4% aan Jenneke Claassen - weduwe Dirk Andriessen.
Verponding: ƒ 5-6-4/jr.
Bede - ƒ 1-6-0/jr.
3e lot: Peter Marcelis Andriessen
- het voorste deel van het woonhuis, 2 gebonten, met de grond - en het aangelag,
  te delen met Peter Koppens dit deel is 4 l.

1. Peter Coppens
2. Marten Marcelis
3. Antoni Fransen  
4. de straat

- land de Bekeracker 2 l.
 1-4. Willem van Vlokhoven

2. Martinus Tijssen van Hooff
3. Antoni Dirks

- land het Oulant 2╜ cops.
1. Peter Jan Wilbers
2. Seyke Marcelis
3. weduwe Hendrik Hendriks
4. Willem Joosten  

- het Weyvelt 4╜ l.
1. den Dijk
2. Dries Marcelis
3. Jan Smits
4. Willem Geven

- groes het Ven 1╜ l.
1. Marten Jansen
2. Andries Verheyen
3. Martinus Tijssen van Hooff
4. Peter Coppens

- de helft van een groesveld - in de Steegen de helft is 7 cops.
1. weduwe Frans Huybers
2. Joost Jan Wilberts
3. Francis Timmermans 
4. Andries Marcelis

Belast met: de helft van ƒ 4-15-0/jr. aan het Gemene Lan
- de helft van ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Mierlo.
- ƒ 50,- α4% aan Jenneke Claassen - weduwe Dirk Andriessen.

Verponding: ƒ 5-14-6/jr.
Bede - ƒ 1-07-0/jr.
4e lot: Seyke Marcelis Andriessen
- het achterste einde van het woonhuis t.w. de neere en stal, 3 gebont, 
  het voorste deel komt toe aan het 3e lot.
- de helft van den Hegacker de helft is 2╜ l.

1. Jan Tijssen van Dijk  
 2-3. Andries Marcelis

4. de straat
- de Willigenacker 2 l.

1. Peter Coppens
2. de voetpad



3. Andries Verheyen
4. Peter Jan Wilberts

- land het Oulant 2╜ l.
 1-4. Andries Marcelis  

2. Peter Marcelis
3. weduwe Hendrik Hendriks

- land in het Dorp 1╜ l.
1. den Schutacker

 2-4. de weg
- groes het IJpkensvelt 2 l.

 1-3. Andries Verheyen
2. Andries Marcelis
4. Jan Tijssen van Dijk

- twee groesvelden neven malkander samen 3 l.
1. Willem Geven 

 2-3. de Aa
- de helft van een groesveld - den halven Rietbeemt

de helft is 2 l.
1. Peter Coppens
2. Peter Jansen Verlensdonk
3. Jan Peter Smits
4. Peter Franse van Bussel

Belast met: de helft van ƒ 4-15-0/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-50-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Mierlo.
- ƒ 50,- α 4% aan Jenneke Claassen - weduwe Dirk Andriessen.

Verponding: ƒ 5-08-6/jr.
Bede - ƒ 1-12-0/jr.
R 118 fol. 277 15-03-1742
Schepenen van Asten certificeren - dat, Floris Pieter von Cotshausen het se-
cretaris off schrijffampt deser heerlijkheyt zedert den jaare 1729 trouwelijk 
en naar behooren heeft geadministreert en bij desselfs absentie wegens sijn 
private en domestieke affaires door een capabel subject heeft laten administre-
ren. En dat naardien den laasten december 1736 van de secretarye vrijwillig 
afstand heeft gedaan.
Naar onze beste kennis is de gehele administratie door hem in goede staat 
overgedragen en alle rekeningen betaald geworden. enz. enz.
R 118 fol. 278 19-03-1742
- Arnoldus Dirk van Gerwen, te Someren,
- Leendert van Gerwen, te Deurne,
- Dirske Verbaarschot - g.g.m. Willem van Gerwen - namens haar onm. kinderen.
Zij zien af van de nalatenschap van wijlen hun vader, Dirk van Gerwen t.b.v.
Joost Janse van Rest.
R 118 fol. 278vo 29-03-1742
Oculaire inspectie door de regenten van Asten gedaan aan het huis toebehoord
hebbende aan Jelis Vreynsen en nu, bij tpt. 8-12-1741, aan de kinderen Willem
Willems van den Eerenbeemt behorend.
- in de kamer is de vloer en de zolder zeer slecht bevonden.
- op de opkamer mankeert de glas- en glasraam en de vloer over de kelder.
- in de keuken is nodig dat de vloer, zolder, glazen en het deurgebont ver-



  nieuwd of gerepareerd moeten worden.
- in het "kuiphuis" is geen zolder, als alleen losse planken en is het nodig 
  dat de glazen met de want gerepareerd worden.
- de wanden aan stal en schuur behoren ten dele vernieuwd te worden.
- het dak naast de zijde van de weduwe Frans Doense zal vernieuwd of afgebro-
  ken moeten worden en verder is bevonden dat de latten van het gehele dak
  zeer slecht zijn en op.
De inspectie is gedaan ter requisitie van Jan Peter Smits - g.m. Maria Janse
Piek, moeder van de bovengenoemde kinderen.
R 15 fol 105 31-03-1742
Jan Goort Gerarts is beδdigd als momboir over Helena, onm. dochter van wijlen
Aart Willem de Smit - en Catarina Verberne.
R 95 fol. 97vo 31-03-1742
Peter Koppens verkoopt aan Goort Willem Loomans:
- de helft in de groes- en houtgewassen - aan den Astense Dijk 

de helft is 1╜ l.
1. Marten Jansen
2. Marcelis Geven
3. Willem Geven      
4. de verkoper

Koopsom: ƒ 30,-.
R 95 fol. 98 31-03-1742
Wilhelmus Loomans verkoopt aan Josyna Dirk van Gog - weduwe Jan Teunis de Smit:
- groes in het Lindert 1╜ l.

1. Peter Jan Hoefnagels
2. Goort Matijs Kuypers
3. de straat
4. Jan Stevens

Koopsom: ƒ 78,-.
R 15 fol. 106 06-04-1742
- Jan Peters van Laarhoven, te Mierlo - en
- Jan Goort Loomans - zijn beiden beδdigd als momboiren over Hendrik, onm.
zoon van Peter Coopmans - en Maria Loomans, gewoond hebbende alhier.
R 15 fol. 107 09-04-1742
Dirk Goorts, te Bakel, aanlegger - contra - Antoni van Riet, gedaagde.
R 95 fol. 98vo 09-04-1742
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt aan Hendrik Jan Canters:
- huiske en hof 1 cops.

1. van Cotshausen
2. de gemeente

Koopsom: ƒ 30,-.



R 118 fol. 279vo 09-04-1742
Gerrit van Riet, vorster, heeft, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordi-
naire landsverponding, 1739, op 31-1-1742, bij executie verkocht:
- de erfelijke goederen van Jan Peter Roymans - om daaraan te verhalen 
  ƒ 8-18-4, na aftrek van het remis - wegens verschuldigde verponding over 
  1739.
Opbrengst - ƒ 70,- welke worden geconsigneerd t.b.v. de crediteuren.
R 118 fol. 280 09-04-1742
Gerrit van Riet, vorster, heeft, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordi-
naire landsverponding, 1739, op 31-1-1742, bij executie verkocht:
- de erfelijke goederen van de weduwe Francis Loomans - om daaraan te verhalen
  ƒ 1-16-8 wegens verschuldigde bede, 1738 en verponding, 1739.
Opbrengst - ƒ 43,- welke worden geconsigneerd t.b.v. de crediteuren.
R 118 fol. 280vo 09-04-1742
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire 
landsverponding, 1739, legt beslag op de vaste goederen van:

om daaraan te verhalen:
- Joost Verberne ƒ 4-04-06
- Antonis Dielis       ƒ 2-15-00
- Hendrik Janse ƒ 0-13-03
- Antoni Jansen Elias ƒ 0-06-08
- Jacob Mattijssen ƒ 0-09-08
- Lambert Mattijsen ƒ 7-02-08
R 162a 18-04-1742
Taxatie van de onroerende goederen van Peter van de Sande - overleden , te 
Liessel, 6-3-1742.
Mede ondertekenaar is Andries van de Sande.

1/5e deel in
Waarde:

- groes/hei in de Berckt 2 l. ƒ 2,-
1. de gemeente
2. de Aa
3. Willem Lammers e.a. 

   4. erven Jan Dandels van Brey 
- groes/hei het Rontveltie 1╜ l. ƒ 1,-

1. de Aa
2. de gemeente
3. Peter Hanegreef
4. Peter Lammers  

ƒ
 3,-
R 118 fol. 281 23-04-1742
- Antony Jasper Hendrix,
- Maria Jasper Hendrix, te Antwerpen,
- Peter Jan Smits - g.m. Hendrina Jasper Hendrix.
Kinderen en erven van Jasper Hendrix - en Jenneke Antony Canters.
Antony en Maria doen afstand van de nalatenschap van hun ouders t.b.v. Peter
Jan Smits.



R 118 fol. 282 27-04-1742
Jan Peter Laurijnsen, te Deurne, heeft ontvangen van Jan Frans Keysers - g.m. 
Petronella Antoni Jan Canters - ƒ 100,- met de intrest vandien. 
Betreft: Een lening van Antoni Jan Canters bij Jan Laurense, in leven inwoner
         te Asten en grootvader van Jan Peter Laurijnsen voors.
R 118 fol. 282 05-05-1742
Staat en inventaris van Jan Jan Dielis - weduwnaar Elisabet Reynders - t.b.v. 
Jenneke, Peternella en Tony, kinderen uit het huwelijk van Jan Jan Dielis - en
Jenneke Vermuelen.
Hij wil nu in 3e huwelijk treden.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag, groes en land 6╜ l.

 1-3. Jan Paulus
2. de gemeente
4. Hendrick Berckers

- groes en land den Briman 4 l.
1. Francis Tijs Canters
2. Jan Paulus
3. weduwe Jan Coolen  
4. de gemeente

- land de Molenacker 1 l.
1. Jan Paulus
2. de gemeente
3. weduwe Dierk Timmermans
4. de weg

- land de Stootboom 1 l.
1. Piet Coppens
2. Dielis van Heughten
3. de heide
4. Francis Tijs Canters

Roerende goederen
- een kis en "kassie", een tafel, twee stoelen,
- een bed en deken, Sober.
- een hoge en een lage kar,
- vuurijzer, haal en tang.
Inzake de inventaris van Elisabeth Reynders wordt gerefereerd aan schepenacte
- d.d. 27-1-1730.

 
R 118 fol. 283vo 07-05-1742
Jan Janse Smits - en Maria Joost Coppens, zijn vrouw, in het Dorp, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 95 fol. 99 23-05-1742
Jan Vervoordeldonk - en Willemina van Doerne, zijn vrouw, te Vlierden, geven
in belening aan Antony Heycoop, koster schoolmeester, te Vlierden:
- hooiland den Hoek zil - agter Ostappen, te Asten.

Rijdende met Rijnder Jans van Hugten (1) daarnevens gelegen.
 2-3. de Aa

4. den Eyndhovense bunder
Hem aangekomen van zijn vrouws vader.

Beleensom: ƒ 25,-.
R 118 fol. 284vo 25-05-1742
Adriaan van Creyl - en Jennemaria Hoefnagels, zijn vrouw, te Ommel, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 118 fol. 285vo 25-05-1742
Jennemaria Hoefnagels - g.m. Adriaan van Creyl ziet af van de goederen haar 
nagelaten bij de dood van haar ouders t.w.:



- 1/5e deel in huis, land en groes. 
Zoals in bewoning en gebruik bij Hendrik Frans Hoefnagels.
Zij laat de goederen aan Hendrik en Cornelis Kievits, haar wettige kinderen,
wonende in het Haagje, bij Breda, welke verklaren deze erfenis van Frans Hoef-
nagels, hun grootvader, te aanvaarden.
R 118 fol. 286 25-05-1742
Hendrik Kievits, molenaar, in het Haagje, bij Breda - mede namens zijn broe-
der, Cornelis, ook wonende in het Haagje, geeft procuratie aan Antoni Heycoop, 
procureur, om namens hen:
- het gerechte 1/5e deel der goederen - nagelaten door wijlen Frans Hoefnagels,
  hun grootvader, te vertegenwoordigen in de verdeling van de nalatenschap van
  hun voorn. grootvader.
R 118 fol. 287vo 28-05-1742
Antoni La Forme, rentmeester van Bregje van Ghezel, Vrouwe van Asten, verhuurd
aan Goort Willem Loomans, de tegenwoordige molenaar,
- de koornwintmoolen van Asten,
- de koornwatermoolen van Vlierden.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 950,-/jr. - in vier gelijke termijnen.
Lasten: De ordinaire verpondingen, bede en reδele omslag.
        "Edog soo van wegens het gemeene land boven de gespecificeerde lasten
        nog eene verpondinge off halve verpondinge extra ordinaare wierde ge-
        heven, die sal blijven tot lasten van de verpagter qq."
Onderhoud: De pachter zal die reparaties uitvoeren welke door 3 of 4 werklieden
           in 3 α 4 dagen gedaan kunnen worden.
           De vrouwe van Asten zal het ruwe eikenhout beschikbaar stellen.
Nog zal de pachter moeten onderhouden:
           "Het grondwerk, de pijlen en planken, het molenhuis welgepeylt, het

 kamrat  daart  rat  ingaat  met  vellige  en  toebehoorten  en  het 
sluysgat              off wintgat daarneffens van deuren als andersints - en 
ook de sluys 

 met al het werk van dijken en het moolenhuys van weyden ontdecken 
tot

 sijne costen, alsmede het canaal en wegen voorsoverre de moolens 
           raakt moeten veegen en hoogen en houden buiten calangie van de schouw
           en alle schade daaraff komende".

 "Des sal de Vrouwe van Asten hem aanwijsen trouwhout ter goedere 
voe-           re tot sulke werken dienende, sonder eenig hout buyten weeten 
van de             Vrouwe van Asten af te houden. En voor den affval sal de 
pagter ge-
           houden sijn de arbeyders kost en drank te geven, maar de daggelden 
           sal de Vrouwe van Asten betalen".     
- "En sal de pagter het water stijgen en aflaaten naar ouder gewoonte en inge-
  valle daardoor enige schade geschiede in de sluys en molen ofte andersints" -
  dan zijn de kosten voor de pachter. 
- De stenen op de molens behoren aan de pachter - volgens manuale acte van wij-
  len Pieter Valkenier, Heer van Asten - d.d. 4-9-1736.



  Zo zullen de stenen aan de pachter, bij het afscheiden van de molens, zo als 
  als die bevonden zullen worden aan hen betaald worden - van iedere duim, op
  de windmolen - ƒ 15,- en op de watermolen - ƒ 12,-.
- In de laatste drie maanden voor einde contract mogen geen stenen op de molens
  vernieuwd worden.
  Mochten in die tussentijd stenen nodig zijn dan mag dit pas gebeuren na visi-
  tatie.
- De pachter zal ook moeten onderhouden al de "reepen, de steenreepen en alle
  andere, die men zal taxeren in des pachters aankomen en die sal hij soo goet
  int afscheyden leveren off 'd ergernisse betalen".
- Bij overlijden van de pachter, voor einde contract, zal de verpachter de 
molens aan hem mogen houden als het hem gelieft.
- De pachter zal de lieden getrouwelijk en oprecht van dienst zijn voor de ge-
  woonlijken molster zodat men van hem geen klachten hoort.
- Van 14 dagen stilstaan, bij reparatie, wordt geen korting op de pacht gege- 
ven, bij langer tijd wel.
- Bij brand- wind- of andere schade aan de molen en huizen door schuld van de 
  pachter of familie zullen de kosten voor zijn rekening komen.
- De pachter moet de molens zelf bemalen en mag ook geen compagnie of maat-
  schappij met andere mulder of mulders aangaan.
Borgen: Peter Loomans,
      - Jan Loomans, te Lommel.
R 95 fol. 99vo 29-05-1742
Peter Truyen, op het Laar, onder de buytenie van Weert, verkoopt aan Jan Jan
Smits:
- 1/5e deel in huis en hof met land en groes - aan het Merktvelt 10 l.

1. het onm. kind van Willem Jan Loomans
2. Willem Jan Aarts
3. het Marktvelt 
4. Jan van Hoof

Vrijgekomen met de dood van Jan Smits - en Souvia van de Cruys, verkopers
vrouwe ouders.

Koopsom: ƒ 60,-.
R 15 fol. 108 30-05-1742
Is door Jan Cornoelis, wonende te Kalkeren, "geciteert" Jan Janse Timmermans -
die op de mart van Boxmeer, op 27 mei l.l., aan Jan Cornoelis heeft betaald 
tien varkens die deze verkocht had aan Philips Warenberg, alhier, voor - ƒ 50,-
(Hollants).
Thuis komende heeft hij bemerkt dat hem door Jan Timmermans - ƒ 25,- (Hollants)
te weinig betaald was.
Jan Timmermans wil niet bijbetalen en wil onder eede bevestigen dat hij de vol-
ledige koopsom betaald heeft.
Om verdere disputen te vermijden neemt Jan Cornoelis daar genoegen mee.
Jan Timmermans legt zijn eed af.
R 95 fol. 100 07-06-1742
Louis Hoefnagels is schuldig aan de onm. kinderen van wijlen Antoni van Son -
momboir an Jan van den Broek, te Geldrop - ƒ 100,- α 3╜%.
Marge: 4-1-1768 - Luycas van Vlockhoven - g.m. Pieternel van Son, te Geldrop -
                  en
                  Francis Slaats - g.m. Anna Maria van Son, te Geldrop, zijn 

        voldaan door Arnoldus Hoefnagels
+  Luycas  van 

Vlockhoven
  Fransis Slots.

R 118 fol. 291 07-06-1742
Oculaire inspectie gedaan aan het huis van Jan Janse van Dijk - tpt. op het 
Leenhoff, alhier, 20-3-1741, en in huur bij Jan Willem Trouwen en ter requi-



sitie van deze.
- in de kamer, de zijmuur met de gevel gevallen, deze op te maken en te repare
  ren.     
- de glazen in de ramen te repareren en te vernieuwen.
- de zolder boven de kamer, opkamer en keuken waar nodig te repareren.
- het dak boven de opkamer, gootkamer en keuken te repareren en vernieuwen.
- de deuren, venster en deurgebonten te repareren.
R 118 fol. 291vo 11-06-1742
- Lambert Mattijssen,
- Jan Andriessen - g.g.m. Geertruy Mattijs Lambers,
- Antoni Wilbert Coolen - g.m Ida Mattijs Lamberts.
Kinderen van wijlen Mattijs Lamberts - en Willemyn Frans Tijssen -
Alsmede:
- Jacob Neerven, te Vlierden,     
- Heylke Gerrit Claasen - g.g.m. Jacob Franssen,
- Hendrik Gerrit Jacob Neerven, te Vlierden - mede voor:
- Jenneke Maria onm. dr. Ambrosius Neerven, te Woensel.
Kinderen en kindskinderen van wijlen Gerrit Claassen Neerven - en Maria Frans
Tijssen, gewoond hebbende te Vlierden.
Zij doen afstand van de nalatenschap van Mattijs Lambers - en Willemyn Frans 
Tijssen en van die van Gerrit Claassen - en Maria Frans Tijssen - t.b.v. 
- Antoni Dirx - g.m. Helena Mattijs Lambers, welke deze aanneemt met alle las-
  ten daar aan verbonden.
R 107b fol. 155vo 15-06-1742
Johan Sprengers, te Tongeren, is schuldig aan Hendrik van Berten, president,
te Woensel - ƒ 350,- α 5% wegens geleend geld en geleverd bier enz. enz.
Schepenen Eyndhoven.
R 23 fol. 116 18-06-1742
De drossard, aanlegger - contra - IJsbout Hendriks, gedaagde.
- Gedaagde is bevonden, op 25-5-l.l., dat hij "binnen de teekens hey en groes
  meyde, ontrent Heusden, met vuur bij hem hebbende".
  Hij vervalt volgens het "Ceurboek" in een boete van 4 peters.
  De boete van - ƒ 4-10-0 wordt hem opgelegd.
- Idem - Frans Lambers, die in het Voordeldonksbroek, op 31-5-l.l., groes
  gestoken heeft.
  Boete - ƒ 4-10-0.    



R 118 fol. 295 20-06-1742
- Christoffel Piek - g.m. Jenneke Maria Willems van den Eerenbeemt, te Uden,
- Maria Piek - g.g.m. Willem van den Eerenbeemt - geass. met Jan Peter Smits,
  haar tegenwoordige man.
Zij zien af van hun 2/5e deel, onder vrijwaring van lasten, van de nalatenschap
van wijlen Willem Hendrik van den Eerenbeemt - en Lijske Hendrik Canters t.b.v.
Aart Driessen de Zeeger - g.m. Maria Willem Hendrik van den Eerenbeemt. 
R 118 fol. 292vo 21-06-1742
Staat en inventaris van Elisabet Mattijs van Hooff - g.g.m. Nicolaas Daandels -
t.b.v. haar kinderen Antoni en Dorothea.
Zij gaat hertrouwen.

Meubilaire goederen
- twee kisten, twee stoelen, 
- een bed met "veere" en een bed zonder "veere", een bedkoets,
- vier tinnen lepels, sober
- een "top en stapt",
- een kruiwagen, een zeis,     
               
R 118 fol. 294 21-06-1742
Gerrit van Riet, vorster, namens Jan van Riet, borgemeester, St. Jan 1739 - '40.
legt beslag op de vaste goederen van:

Tot verhaal van:
- Martinus Tijsse van Hooff  ƒ 10-06-04
- Jan Dirks van Hugten ƒ 10-07-06
- Dirk Gerrits ƒ 11-17-08
- Hendrik Willems ƒ  7-11-10
- Peter Janse van de Vorst ƒ 14-16-10
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ 18-16-10
- Jan van Helmond ƒ 22-07-00
- Peter en Jan Loomans ƒ 15-11-00
- kn Hendrik Hoefnagels ƒ  2-17-00
- weduwe Frans Marten Doensen ƒ  8-00-00 
- Antoni van Riet ƒ  4-00-00
R 118 fol. 296vo 23-06-1742
Compareerde voor schepenen van Asten:
Antoni Vreynse Verleysdonk, 17 of 18 jaar, om te getuigen ter requisitie van 
Pero de Cassemajor, drost, te Deurne.
Of  hij  op  zondag,  20  mei  l.l.  niet  is  geweest  t.h.v.  de  weduwe  Hendrik 
Hoefnagels, te Lieszel, alwaar de schutterij "teerde". Wanneer hij daar gekomen 
is en weer vertrokken en wie dan bij hem waren.
Hij is daar geweest vanaf het invallen van de avond tot 's nachts ca. twee uur.
Bij hem waren toen Daniel Peter Daniels en Jan Peter Daniels, zijn broeder, Jan
Jacob Dirks en een "genoemte" Hendrik Canters "soo hij vermeent". 
Of die voorn. vier personen 's nachts, rond ΘΘn uur niet uit het huis gegaan en 
dat hij, comparant, in het huis gebleven is.
Daniel en zijn broer zijn eerst "voor de deur" gegaan en even laten zijn Jan 
Jacob Dirks en Hendrik Canters gevolgd.
Of deze personen geen "woorden of verschil" onder elkaar hadden en waarover 
spraken zij toen zij "voor de deur" waren gegaan.
Hij heeft niet gehoord dat zij "eenige woorden of verschil" hadde.
Of hij niet gehoord heeft, toen de voorn. personen buiten waren, dat zij ruzie 
of  "verschil"  onder  elkander  hadden  -  en  dat  de  dochter  van  de  weduwe 
Hoefnagels door de "glasen" keek.
Ja.   
Of hij niet gezien heeft, dat nadat die ruzie voor de deur voorbij was, dat Jan 
Jacobs in huis kwam en "seer bloeyde van een sneede die
hij in sijn aangesigt hadt"
Ja.
Of hij niet gehoord heeft, dat toen Jan Jacobs in huis gelaten werd, dat er aan 



de achterdeur geroepen werd, "Laat mij in off geeft mij een mes".
Hij weet dit niet, omdat hij meteen achter uit is gegaan en naar huis..
R 30 fol. 8 28-06-1742 1/3

Verhoor van Anna Maria Hoefnagels - g.m. Adriaan van Kreyl, te Ommel.
Of zij op zaterdag, 23 juni, 's avonds,rond 9 uur, in haar huis, 

te Ommel, zich niet heeft uitgekleed en naar bed is gegaan, terwijl 
haar man bij ΘΘn van de naburen was, hebbende de deur "op de cling 
geset"

of dichtgedaan.
En of, nadat zij enige tijd op bed gelegen had, rond 10 uur, met
geraas en geschreeuw in haar huis zijn gekomen, Willem Hendrik 

Hoef-
nagels, Jan Vrients met zijn knecht, genaamd, Aalbert Hendrik Aal-
bers en de knecht van Jan Flipsen, t.w. Tielen Hendrik Slaats 

alsmede de zoon van Hendrik de Snijer of Hendrik Deyne, zijnde genaamd 
Jan Hendrik Deenen alsmede Ferdinandus den Dubbelen.
Zij verklaart gezien te hebben, Aalbert Hendrik Aalbers, Tiele Hendrik Slaats,
Jan Hendrik, Jan Hendrik Deenen en Ferdinandus den Dubbelen, Willem Willem 
Roefs alsmede de scheper of knecht van de kn. Jan Joosten, Piet Paulussen, 
knecht van Antony Coolen en een menigte andere mensen, die zij door de grote
"alteratie" niet herkend heeft.

Of deze personen, allen wonende te Ommel, tesamen niet voor haar 
bed 

kwamen, zeggende: "Sa, kievit op en kleet U aan" en of zij, toen 
ze

dit niet wilde doen, haar niet aanpakten en met geweld van het bed
trokken, doende haar de kleren aan, gelijk men dat een kind doet,
zeggende: "Doe, duyvel, wij sulle U door het water sleepen".

Ja. zo is het gegaan.
Of de voorn. personen haar vervolgens niet met een touw gebonden 
hebben en haar daarmee uit haar huis getrokken hebben tot aan het 
huis van Jan Frans Keyzers, waar dezelfde personen haar op een 

"mist
off slagkar" legde en haar daarmee voorttrokken door de straat 

van 
          Ommel, tot aan de Waterpoel bij het Broek, alwaar zij van de kar ge-
          nomen werd en met een touw dat om haar lijf gebonden was door het 
water  van  de  poel  getrokken  werd  en  haar  verscheidene  malen  in  het 
water stooten.
Ja, ze is getrokken en gesleept tot aan het huis van Jan Verrijt, (Jan Frans 
Keyzers ?), te Ommel, aldaar op de kar gelegd en getrokken tot aan het huis van 
Antoni Coolen, herbergier, te Ommel, alwaar haar gevraagd werd: "Off sij bran-
dewijn luste te drinken".
Vandaar is zij met de kar gebracht tot aan de waterpoel en aldaar door meerge-
noemde personen en andere, een touw om haar middel gebonden.
Roepende de zoon van haar broer m.n. Willem Hendrik Hoefnagels: "Sa, duyvel
hier, gij moet sterven" waarop de andere haar door het water hebben getrokken.
Weer aan de oever zijnde wilde men haar noodzaken om "genade" te roepen. Dit
heeft zij niet wilen doen, maar alleen verzocht om eens voor haar zonde te mo-
gen zuchten, als niet anders verwachtende van ter dood gebracht te worden.
Zo hebben diezelfde personen haar tegenover de waterpoel in een diepe sloot of
graaf gesmeten en haar terlangs hier door getrokken.
Doch alvorens tot die extremiteit van door de graaf getrokken te worden, ge-
hoord te hebben dat door de knecht van Antoni Coolen werd geroepen: "schelmen
of duyvels, laet los, want sij is te vast geseelt" - het touw is toen wat los-
ser gebonden, alvorens zij door de graaf getrokken werd.      
  

Of de voorn. personen, nadat zij zo mishandeld en door het water 



ge-
sleept  was,  wederom  niet  op  de  kar  gelegd  is  en  alzo  thuis 

gebracht
onder een groot geraas en geblaas van hoorns - en wie hier op 

blaa-
den.

Ja, zij is gebracht tot het huis van Jan Verrijt.
Wie op de hoorns geblazen heeft weet zijn niet.

Wie er nog meer meegeholpen "off handdadig", of toeschouwer en om-
standers waren geweest.

Haar broer, Hendrik Hoefnagels, Peter Keysers, Ferdinandus den Dubbelen, Mat-
tijs Jacob Kuypers, die haar ook nog "gestooten" heeft.
Zij verklaart verder niets te weten - dan dat acht dagen tevoren haar hof ge-
heel is geru∩neerd door een partij jonge mensen.
R 30 fol. 10 28-06-1742 2/3

Interrogatorium voor:
1. Jan Verrijt, oud borgemeester, te Ommel   
2. Joost Jan Coopmans, te Ommel,
3. Antony Antonis Zegers, te Ommel,
4. Peter Kuypers, te Ommel,
5. Jan Antonis Dielis, aan het Laarbroek.

Of zij, op zaterdag, 23 juni l.l., 's avonds, om 10 uur, niet een 
groot geraas en op verscheidene hoorns hebben toeten en blazen 

heb-
ben gehoord, te Ommel.
En wie blaasde op de hoorns alsof er een alarm was.

1,3 en 4. Hebben het blazen wel gehoord - weten echter niet wie dit deden.
       2. Heeft Jan Teunis Dielis eens zien blazen op de hoorn.
       5. Heeft zelf geblazen.

Of op dat geraas en geblaas iedereen niet uit zijn huis kwam en 
van

alle kanten te Ommel vergaderden.
Wie en waar vandaan kwamen die personen.

1. Weet niets,
2. Heeft Tijs van Bussel en zijn knecht gezien, Antoni Coolen, Hendrik Hoef-
   nagels, Mr. Hendrik Halbersmit e.a.
3. Heeft alleen een menigte gezien.
4. Heeft ook de voorn. personen gezien, alsmede Tomas Coolen, de vrouw van Pe-
   ter van de Vorst e.a.
5. Heeft gezien - de knecht van Tony Coolen, Arnoldus Dirk Timmermans en zijn   
   broer, Willem Hendrik Hoefnagels, Aelbert Hendrik Aelbers e.a.

Of toen niet enige jongelui zijn gegaan in het huis van Adriaan 
van

Creyl, te Ommel.
          En of de personen die in het huis gegaan waren de vrouw van Adriaan 

van Creyl niet van het bed hebben gehaald, gekleed en met touwen 
ge-

bonden, haar daarmede uit haar trekkende en slepende tot aan het 
huis           van Jan Frans Keyzers.
1 t/m 5. Weten dat niet.
   

Of de voorn. lieden, de vrouw van Adriaan van Creyl van haar bed 
en 

uit  haar  huis  hadden  gehaald,  op  een  mestkar  gelegd  en  haar 
trekkende 

tot aan het Ommelsbroek, waar een poel is 



1. Heeft een persoon gezien op de kar.
2. Heeft de vrouw van Adriaan van Creyl gezien.
3. Heeft een vrouwspersoon gezien, die op een kar langs zijn huis kwam en heeft
   horen zeggen dat het de vrouw van Adriaan van Kreyl was.
4. Als twee
5. Weet van niets.

Of de vrouw van Adriaan van Kreyl niet uit haar huis is gehaald, 
ge-

bonden  op  de  kar  gelegd  en  getrokken  door  Willem  Hendrik 
Hoefnagels,

Jan Vrients met zijn knecht Aelbert Hendrik Aalberts, de knecht 
van

Jan Flipsen t.w. Tiele Hendrik Slaats, alsmede Ferdinandus den 
Dubbe-

len e.a. 
1. Heeft wel iemand op de kar zien leggen doch niet wetende wie.
2. Weet niet wie de kar trok, deze was voorbij zijn huis eer hij de voordeur 
   uitkwam.
3. Weet van niets.
4. Als twee.
5. Weet van niets.

Wat voor personen er meer waren die de kar voorttrokken.     
1 t/m 5. Weten dit niet.

Of dezelfde personen haar niet van de kar hebben genomen en met 
een 

touw verscheidene malen door het water trokken, zeggende: "Sulde U
man beter te eete geven, of wij sulle U nu versuypen".

1. Heeft gezien dat het een vrouw was en gehoord, dat het de vrouw was van 
   Adriaan van Kreyl. 
2. Heeft gezien dat Jan Vrients, Aalbert Hendrik Aalberts en Willem Hendrik 
   Hoefnagels dit deden.
3. Weet niets, is niet uit zijn huis geweest, maar Adriaan van Creyl, die in 
   zijn huis was, gezelschap heeft gehouden.
4. Weet, dat het de vrouw van Adriaan van Creyl is geweest, echter niet wie 
   dit gedaan heeft.
5. Weet niets.

Of, nadat zij door het water was gesleept, weer op de kar werd 
gelegd           en teruggebracht tot aan het huis van Jan Verrijt en dan 
verder naar
  huis is gesleept en wie daarbij present waren.
1. Heeft e.e.a. wel gezien doch weet niet wie de kar trokken.
2. Heeft de voorn. personen gezien en ook dat Piet Paulus, de knecht van Antony 
Colen de voorn. vrouw mee op de kar heeft gelegd. 
   Hij weet echter niet wie er nog meer bij waren.
3. Weet niet wie er bij waren, ze zijn er wel mee langs zijn huis gekomen.
4. Heeft gezien dat ze de voorn. vrouw van Adriaan van Kreyl "weder heen joe-
   gen".
5. Weet van niets omdat hij niet present is geweest. 
   Hij is echter wel in haar huis geweest toen zij thuis was gebracht en met 
haar natte kleren bij het vuur zat. Hij heeft toen in huis gezien, Tielen,
   de knecht van Jan Fhilipsen en de knecht van Antony Colen die tegen de 
   voorn. zeiden: "Sal je nu gelooven, dat je het niet meer doen sult, off an-
   ders sullen wij nog anders handelen.

Of zij nog meer weten.
1,2,3 en 5. Niets.



         4. Niets, doch wil e.e.a. niet onder eede bevestigen.
            Hiertegen protesteerde de drost.
R 30 fol. 14 02-07-1742 3/3

Verhoor van Pieter Paulus, 1e deponent - en 
               Joost Jan Kuypers, 2e deponent, beiden te Ommel.
Betreft het verhoor in de zaak Anna Maria Hoefnagels - g.m. Adriaan van Kreyl.
De vragen komen grotendeels overeen met die in de vorige verhoren gestelde.
De tweede deponent weet eigenlijk niets van de zaak, heeft wel e.e.a. gezien 
maar niets onderscheiden.
De eerste deponent verklaart o.m.:
- Dat Willem Hendrik Hoefnagels met het "seel" in de hand met de voors. vrouw
  in het water was gegaan.
- Dat hij het "seel" zelf mee heeft verbonden, in de mening zijnde, van haar 
  geheel te ontbinden, door compassie en medelijden, dit is hem echter belet
  geworden door de omstanders, echter niet wetende wie hem dit belet heeft.

Of na hetgeen voors, gedaan zijnde niet werd gezegd tegen de 
voorn.
          vrouw in haar huis door een van de omstanders werd gezegd: "Sal je

nu belooven dat gij het niet meer sult doen, want anders sullen 
wij

nog anders handelen.
Hij heeft wel gehoord dat door de omstanders gezegd en gevraagd werd: "Belooft 
ge nu dat gij U sult beteren" maar heeft niet gehoord dat gezegd werd "wij sul-
len U anders handelen".
Zij bevestigen hun verklaring onder eede. 
R 95 fol. 101 28-06-1742
Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, is nader van den bloede aan Willemyna Hoef-
nagels, te Antwerpen, dan Jan Pieter van Riet.
Hij vernadert - de koop zoals gedaan op 28-7-1741 - fol. 71vo.
- land de Haseldonk 2 l.

1. Peter Jan Hoefnagels
2. Dries Verreyt  
3. Aart Tielen
4. Goort Willem Loomans

- beemd aan Vorselen 2 l.
1. Antony Voermans

 2-3. Jelis Vrijnsen
4. Tijs van Hugten

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

R 15 fol. 111 02-07-1742
Pero de Cassemajor, drossard, te Deurne, aanlegger.
- contra
Hendrik Halbersmit, gedaagde.
- Gedaagde heeft, op 21-5-l.l., te Lieszel, Jan Jacob Dirks "van een quetsure
  off sneede te verbinden off te cureeren" zonder daarvan enige kennis of ver-
  klaring te doen aan aanlegger.
  Ingevolge placaat van ha. Ho. Mo. - d.d. 25-11-1665 - kan dit beboet worden 
met - ƒ 50,-.
  Aanlegger vraagt om gedaagde te veroordelen tot betaling van de kosten van 
deze procedure.        
   
R 15 fol. 111 02-07-1742



Aan Antoni Heycoop, procureur van dit gerecht, zijn ter handen gesteld, door 
Jacob Dirk Cremers, als procureur van Cristiaan Paulus van Beresteyn, als va-
der en voogd van zijn kinderen, een verpachtcedulle - d.d. 13-7-1741 - van eni-
ge tienden, te Asten.
Volgen de voorwaarden en verpachting.
Antoni van Riet is pachter geworden van de Braselse tiende - voor 322 vat rogge
en nog 9 vat rogge te leveren aan de Kempenaar, te 's Bosch, hetgeen door de 
verpachter is gedaan - bedragende de 331 vat rogge α 14 st./vat - ƒ 231-14-0.
Staande nog t.l.v. van de pachter - de verponding, zijnde - ƒ 42-17-0.
Ook deze som is door de verpachter betaald.
T.l.v. de pachter staat dus nog - ƒ 274-11-0 te betalen.
Als borgen zijn bij de verpachting aangesteld: Peter Jansen Pollen - en

     - Hendrik Habersmit.
Omdat tot nu toe de pachter en zijn borgen in gebreke zijn gebleven de pacht-
som te betalen worden zij in rechten aangesproken.
R 23 fol. 117ev. 02-07-1742
- Hendrik Peter Driessen, armmeester, aanlegger - contra - Adriaan van Creyl, 

gedaa
gde.
  - Aanlegger heeft, als armmeester, te vorderen  van de jaarhuur "van de 
    huysinge off camer" aan den Armen toebehorende en door gedaagde bewoond:
    - tot Pasen, 1741 - een rest van ƒ 1-15-0
    - tot Pasen, 1742 ƒ   7-00-0  

ƒ 8-15-0
- Hendrik Halbersmit, aanlegger - contra - Jan Jan Smits, gedaagde.
  - Aanlegger heeft te vorderen van gedaagde - ƒ 5,- wegens huur van de kamer
    van de weduwe Francis Loomans - Pasen 1742.
    Aanleggers dochter is hiervan bij koop eigenaar geworden.
R 30 fol. 17 14-07-1742 
     

Interrogatorium van Andries Verreyt.
Of hij, op maandag, 14 mei l.l., niet met zijn kar, waarop de Heer
Alberts, predikant en zijn vrouw, naar Bakel zijn geweest en 
's  avonds  terugkomende  niet  langs  de  Kapel,  te  Ommel,  zijn 

gekomen.
Of hij toen aan de Kapel geen mensen heeft zien zitten bidden, op 

hun
knieδn of dergelijk.
Of hij deze mensen kende en waar zij wonen.

Ja. 
Hij heeft ook wel mensen gezien, maar niet wetende wat zij deden. 
Hij kende deze mensen niet en weet ook niet waar zij wonen. 
Verklaring wordt onder eede afgelegd.
R 95 fol. 102 13-07-1742
Lauwerens Bruystens verkoopt aan Antoni van Riet:
- groes- of weiveld int Root 4 l.

1. Jan Aart Smits 
2. Louis Hoefnagels
3. de Loop
4. den Dijk

Verkoper aangekomen bij koop van de kinderen Joris Allons.
Koopsom: ƒ 120,-.

De koop wordt betaald met een obligatie van - ƒ 100,- met achterstallige in-
trest van Lauwerens Bruystens aan Antoni van Riet in 1736.
R 95 fol. 103 13-07-1742



Antoni van Riet verkoopt aan Jan van Riet:
- groes- of weiveld int Root 4 l.

1. Jan Aart Smits
2. Louis Hoefnagels
3. de Loop
4. den Dijk

Koopsom: ƒ 75,-.
Zoals heden al eerder verkocht is geweest
R 95 fol. 103vo 13-07-1742
Antoni van Riet verkoopt aan Jan Verreyt:
- groes of weiveld de Pastoryebeemt 2 l.

1. Jan Franse van de Loverbosch
2. erven Marcelis Martens
3. Jan Aspers
4. Francis Zaris



Koopsom: ƒ 32,-.
Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 27-4-1740.
R 15 fol. 112 16-07-1742
Gezien het request van Willem Jan Loomans, als vader en voogd over zijn minder-
jarige dochter, Johanna Maria - verwekt bij Engelina Hoefnagels - dat vermits
het overlijden van zijn mede-momboir, Evert Hurkmans, het nuttig en dienstig 
zou zijn dat zijn dochter, wegens het administreren der goederen, wederom twee
andere "brave en eerlijke" personen werd toegewezen.  
Suppliant heeft voorgedragen: 
- van vaderszijde: Jan Goort Loomans en Louis Hoefnagels.
- van moederszijde: Jan Tomas Hoefnagels en Louis Hurkmans.
Met het verdere verzoek om de door ons aangestelden - te qualificeren tot het 
negotiδren van - ƒ 125,- i.p.v. - ƒ 100,-.
Naschrift: Aangesteld als momboir worden: Louis Hoefnagels - en 

       - Peter Jan Aarts.
           Zij kunnen over - ƒ 125,- tegen intrest, beschikken.
R 30 fol. 18 16-07-1742

Interrogatorium voor Gabriel van Swanenberg, koster en schoolmeester - en
Hermanus Alberts, predikant.

Getuige is, op 11 febr. l.l., ca 2 uur 's namiddags, als koster,
voorzanger  en  voorlezer  geweest  in  de  kapel  te  Ommel,  waar 

Hermannus 
Alberts prrekte.
Voor de dienst begon heeft hij, tot driemaal, met de klok laten 

lui-
den.
Tijdens de dienst is er buiten, buiten de kapel, geroepen en 

geraasd,
of men de predikant wilde nabootsen.

Gevraagd is: Wie dit gedaan kunnen hebben.
Ook is hem nog gevraagd of op 20 maart l.l., 's morgens, de deur 

van
de school, staande op het kerkhof, met "vuyligheyt off mensedreck 

be-
smeert off besmeeten was". En wie dit gedaan zouden kunnen hebben 

of
daarbij aanwezig geweest zijn.   

  
Hermanus Alberts, predikant, heeft op 11 febr. l.l. na de middag, 

ge-
          preekt heeft in de kapel te Ommel. 

Tot drie- of viermaal toe is de preek gestoord geworden door ΘΘn 
of 

meerdere personen die hem wilde nabootsen.
Gevraagd is: Wie dit gedaan kunnen hebben.

Ook is hem nog gevraagd wie, op 14 mei l.l., toen hij terug kwam 
van

Bakel, zaten te bidden in de kapel te Ommel.
Gabriel van Swanenberg, voor de raad gedagvaart zijnde om getuigenis te geven 
in zake de hem gestelde vragen heeft dit geweigerd en verzocht om "copie" en om
14 dagen "beraad" te nemen.
Na overleg van ons (de raad) met de drossard, die zei: "niet gehouden te zijn 
om copie te geven" maar om gevolgswille accordeert, mits dat Swanenberg binnen 
4 α 5 dagen verklaring zal afleggen.
Swanenberg weigert - en blijft bij 14 dagen - dit onder protest van de dros-
sard.



De raad gaat uiteen zonder verder iets af te wachten.
Hermanus Alberts, eveneens gedagvaard zijnde, heeft ook om "copie" verzocht en 
om 14 dagen "beraad" te nemen.
En dat er al een verbaal is opgemaakt door de gedeputeerde van het Classis tij-
den de laatste visitatie. Enz. enz.
Onder protest van, Θn drossard Θn predikant, wordt zonder verklaring af te leg-
gen, uit elkaar gegaan.  
R 95 fol. 104vo 16-07-1742
Antoni van Riet verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes- of weiveld te Ostaden 1╜ l.

1. Peter Hoefnagels
2. Aart Tielen
3. erven Peter Baltus

Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 26-2-1739.   
R 118 fol. 298 24-07-1742
Compareerde voor schepenen:
Maria Hester van Glabbeek, hebbende voor dienstmeyt gewoont bij Antoni van 
Riet, zijnde out ontrent tusschen de 16 en 17 jaaren, dewelke verklaart ter
requisitie van Hendrina Clemens, huysvrouw van Antoni van Riet, waar en waar-
agtig te wesen, dat sij, deponente, terwijle sij als dienstmeyt bij voorn. An-
toni van Riet gewoont heeft en sijn huysvrouw niet thuys sijnde gezien heeft
dat de voorn. Antoni van Riet, zedert twee maanden herwaarts, verscheyde maal 
's nagts alleen met Catarina den Dubbelen is de camer van sijn huys is geble-
ven, blijvende sij, deponente, alleen in de keuken. 
Dat daarna sij, deponente, met voorn. Catarina den Dubbelen, sijnde de nigt van 
voorn. Hendrina Clemens, tesaamen 's nagts op een bed in keuken geslapen heeft. 
Dat vrvolgens ook gebeurt is, terwijle de voorn. huysvrouw van Antoni van Riet
van huys was, hij bij de deponente en voorn. Catarina den Dubbelen op bed is 
komen leggen, leggende hij, van Riet agter, Catarina den Dubbelen int midden en
sij, deponente, voor op het bet, twelk verscheyde nagten gebeurt is, zonder dat
den voorn. Antoni van Riet in den beginne met haar, deponenente, vleesselijke 
conversatie gehadt heeft, twelk hij wel versogt maar sulx niet gedaan is, omdat
sij, deponente, niet wel was of de stonden had, maar nadat het over was den 
voorn. Antoni van Riet op bed leggende met Catarina den Dubbelen vleesselijke 
conversatie met haar, deponente, gehadt heeft en verscheyde malen tot sijn wil 
gebruykt heeft.
Dat sij, deponente, doen verscheyde nagten met Catarina den Dubbelen en voorn.
Antoni van Riet op een bed geleegen en geslaapen heeft tot in dese loopende 
maand, sonder precies de nagten te konnen optellen - off ook niet kan seggen 
hoe menigmaal sij, deponente, door Antoni van Riet gebruykt is, off vleesse-
lijke conversatie gehad heeft, alsoo sulx verscheyde maale geschiet is.
Verklarende sij, deponente, wijders dat Antoni van Riet tegens haar, deponente,
geseyt heeft: "Mie, ik heb Caat twee maal op bed onder gehadt en die is er goet
voor, beter als gij" sonder den preciese dag te weeten.
Eyndigende sij, deponente, hiermede deese haare opregte verklaringenen heeft 
na voorgaande prelectuure daarbij gepersisteert en redenen van welwetentheyt 
geallegeert soo als voors. staat en heeft het selve met de woorden - soo waar
lijk mogt haar God almagtig helpen - bevestigt.
Actum Asten - desen 24 july 1742.

ten overstaan van Jan Verberne en Antoni Muyen, schepenen.
Hendrien Clemans

             Maria Hester van Glabbeek.



R 95 fol. 109 26-07-1742
Jan Goorts, te Deurne, verkoopt aan Jan Frans Doense:
- groes- of hooiveld - agter Ostappen 2 l.
  "rijende" met de kn Frans Konings.

1. de Aa
2. de gemeente

- met nog een 2/3e deel in de Bunder, toebehorende aan Hendrik Smits, te Vlier-
  den - nevens het voors. stuk van 2 l.

Koopsom:  de 
lasten.
R 95 fol. 105 28-07-1742 ook: R 137 - fol. 17 - 29-6-1743.
- Hendrik van den Boomen - g.m. Johanna Zaris,
- Martinus Zaris
- Bartel Zaris - allen te Tongeren
- Joost Zaris, te Nunen,
- Jan Zaris, te Tongeren - mede voor
- Hendrik Zaris, te Haarlem,
- Jan van Stipdonk - als momboir van Peetr Francis Zaris, te Tongeren - procu-
  ratie - Tongelre, 27-3-1742.
Allen kinderen en kleinkinderen van Francis Zaris - en Anneke Doensen, te 
Tongeren.
Zij verkopen aan Hendrik Paulus Verberne:
- groes het Weyvelt 4 l.

1. Jan Coolen 
2. Joost Hoefnagels
3. Jan Aart Smits

Verponding: ƒ 1,-/jr.
    Koopsom: ƒ 37,-
Zij verkopen aan Antoni Voermans:
- land de Logtenacker 2╜ l.

 1-3. weduwe Frans Huyberts 
2. de koper
4. kn Willem Aarts

Dit perceel en het volgende, den Dries, samen in
- verponding: ƒ 2-17-8/jr.
- bede      - ƒ 0-12-8/jr. 

Koopsom: ƒ 38,-
Deze post is door de ouders der verkopers gekocht met een stuk
groes den Dries, 2╜ l. van Francis Mattijs Canters en de weduwe 
Francis Verrijt - tpt. 5-11-1737 - voor - ƒ 200,- met recht van 
terugkoop, binnen 10 jaar enz. (Zie volgende post).
Zij verkopen aan Jan Jan van Dijk:
- groes den Dries 2 l.

1. kn Willem Aarts
2. Aart Driessen   
3. weduwe Frans Huyberts
4. weduwe Francis Verreyt

Koopsom: ƒ 58,-.
Zie ook vorige post.
Zij verkopen aan Jenneke Fransen - weduwe Frans Huyberts:
- land Jan Huyybersacker 2 l. 37 r.
  in gebruik bij Paulus Jelis van den Berg.



1. Michiel van de Cruys
2. Gerrit van Riet
3. Antony de Kuyper
4. Goort Kuypers

- land   den Meulenacker 1 l.
1. kn Peter Koopmans

 2-3. de gemeente
Deze twee percelen:
Verponding: ƒ 0-16-12/jr.
Bede      - ƒ 0-15-00/jr.

Koopsom: ƒ 5,-
R 15 fol. 115 04-08-1742 1/5 
Hendrien Clemens - g.m. Antoni van Riet, verzoekt scheiding van tafel en bed.
 - Diverse grote stukken - o.a. hieruit:
- fol. 128 - Hendrien Clemens heeft zich "vrevelmoediglijk" ontdaan van bijwo-
             ning en verdere cojungale verplichtingen aan haar wettige man ver-
             schuldigd.
- fol. 136 - Zij verzoekt, dat aan haar wordt toegevoegd als "curator ad lites"

   haar zwager, Hendrik Halbersmit.
-            Zij vraagt een alimentatie van haar man, van - ƒ 2,-/week, en uit-
             sluiting van vervreemdingen, verkopingen, het maken van schulden,
             etc.
- fol. 140 - 3-11-1742 - Tijdens "verzoening" waarbij Antoni beterschap beloofd
             blijft Hendrina "persisteren" van haar man gescheiden te blijven.
- fol. 144 - Ieder blijft zijn eigen domicilie behouden en verantwoordelijk voor

   eigen inkomsten en goederen.
- fol. 146 - Door Hendrien zullen worden afgegeven alle goederen die Antoni in 
het huwelijk heeft ingebracht.

   De resten van de "collectens" hem toebehorende.
   Een bedrag vn - ƒ 50,-.

             Zij zal alle schulden van de boedel voldoen. M.u.v. die schulden 
   die hij in herbergen en elders heeft gemaakt.

             De kosten gemaakt tijdens dit proces.
   Antoni zal op zijn beurt afzien van alle actie en recht op de 

ver-
             dere goederen.
R 33 - 52 17-09-1742 2/5
Hendrien Clemens geeft te kennen dat zij het ongeluk en verdriet heeft gehad 
enige jaren met haar man in onlusten te leven.
Gaande de mishandelingen van haar man zo ver dat hij zich niet heeft ontzien 
haar te mishandelen met "een bloot mes, blaspijp en andersinds" en te bedreigen.
Zij was niet langer in staat met hem "huis te houden". En heeft, om het gevaar
van mishandelingen te ontgaan, zich buitenshuis gaan ophouden.
In aanmerkingen genomen "de verquistinge, teeren, drinken en dagelijks quinke-
leeren" van haar man, waardoor hij het eene stuk land na het andere heeft ver-
kwist.
Alle verzoeken en vermaningen werden door haar man in de wind geslagen.
Zij verzoekt een curator, in de persoon van Hendrik Halbersmit, haar zwager,
aan te mogen stellen.
Verder, dat zij wekelijks - ƒ 2,- alimentatie van haar man zal ontvangen.
En dat hij geen goederen meer mag verkopen of belasten.    
    

24-09-1742 3/5
Antoni van Riet geeft te kennen dat zijn vrouw onlangs "buyten wettige oorsaeke
ofte redenen van regt sig te retireren buyten de huysinge van hem, suppl.t, en 



haer alsoo vermoedelijk te ontdoen van de bijwooninge en de verdere conjugale
verpligtingen door de selve aan haar man verschult" enz. enz.
Opmerking: Hij "vecht" niets aan van hetgeen zij naar voren heeft gebracht. 
           Alleen de korte tijd om te reageren zit hem niet lekker. G.S.

08-10-1742 4/5
Hendrien Clemens - g.m. Antoni van Riet, geeft te kennen dat zij, op 17-9-l.l.,
bij requeste aan U heeft verzocht om "separatie  van bedt en tafel en bijwoo-
ninge mitsgaders provisionele interdictie en alimentatie tot laste van meerge-
noemde haaren man".
Het request is hem in handen gesteld om binnen drie dagen te reageren.
Hij heeft hieraan niet voldaan.
Marge: Zij en haar man worden verzocht, op 11 oct. a.s., ter raadkamer.

19-11-1742 5/5
Aan Heren Schepenen,

Antoni van Riet en Hendrina Clemens zijn geruime tijd geleden, na enige onlus-
ten en oneenigheden tussen hen, uit elkaar gegaan, in die zin dat de vrouw het
huis heeft moeten verlaten, zonder de bedoeling te hebben er ooit in terug te
keren en "minsaam te gaan bijwoonen".
Zij komen nu overeen dat aan hem wordt afgestaan:
- Alle "meubilen en effecten" die hij ten huwelijk heeft ingebracht.
- De restanten van "collectens" die hen samen competeren.
Zij zal aan hem uitkeren:
- ƒ 50,-,
Zij zal overnemen:
- Alle schulden in de boedel. M.u.v. die schulden, die hij in de herbergen 
  als elders gemaakt mocht hebben.         
R 95 fol. 109 10-08-1742
Frans Lambers, te Voordeldonk, is schuldig aan den Armen van Asten:
- ƒ 333,- α 3╜%.
De - ƒ 330,- is geschonken door wijlen Cornelis Lambers, nu zijn weduwe, aan 
den Armen van Asten.
R 118 fol. 299 10-08-1742
Alegonda Tomas Hoefnagels - g.g.m. Cornelis Lambers, schenkt aan den Armen van
Asten - ƒ 330,- welke zij nog te pretenderen heeft van Frans Lambers.
Deze zal, heden, t.b.v. den Armen, een behoorlijke obligatie passeren.
Zij schenkt verder aan den Armen - ƒ 134-15-0 welke zij nog te goed heeft van 
Jan Tomas Hoefnagels, sedert 21-11-1731.
Alnog schenkt zij aan den Armen - ƒ 48-2-8 staande ook t.l.v. Jan Tomas Hoef-
nagels.
Hendrik Peter Driessen, als armmeester, neemt de giften in dank aan.
R 95 fol. 110 11-08-1742
Laurens Jan Evers, te Vlierden, verkoopt aan zijn zoon, Antoni Laurens Jan 
Everts:
- huis, hof en aangelag 7 l.

1. Jan Coolen
2. Willem Joosten

- land den Startacker 7╜ l.
 1-3. Willem Joosten     

2. erven Antoni Peters
- land den Braselacker 3 l.

1. Mattijs van Hugten
2. Paulus Geven

- land de Streep 3 l.
1. de straat

- groes het Haverlant 10 l.
1. kn Hendrik Tielen
2. Paulus Geven

- groes de Aasdonk 4╜ l. 



 1-3. kn Hendrik Tielen
- groes het Startvelt 2 l.

1. Marcelis Geven
3. de Startacker van 7╜ l.
2. Willem Joosten

Belast met: ƒ 8,-/jr. (ƒ 200,-) aan de Kempenaar van het Gemene Land.
R 95 fol. 111vo 15-08-1742
Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts, momboiren over Johanna Maria Loomans, zijn
schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, - ƒ 150,- α 4%.
Marge: 3-10-1765 - Willem Verhaseldonk, te Asten, heeft ontvangen van Hendrik

         Coopmans en Jan Janse Verberne, als momboiren van het 
kind 

         Hendrik Verberne - ƒ 50,- als restant. De - ƒ 100,- heeft 
         hij ontvangen van de ouders van het kind.

R 95 fol. 112vo 23-08-1742   
- Johannes van der Linden, als momboir over Francis en Maria Smits - en 
- Catarina Smits, meerderj.
Zij verkopen aan Jan Jan Smits:
- 3/5e deel van huis, hof en aangelag - aan het Merktvelt
  met nog enige percelen land en groes geheel 10 l.

1. het onm. kind Willem Jan Loomans
2. Willem Jan Aarts
3. het Martvelt
4. Jan van Hoof  

De goederen zijn nagelaten door de ouders van Francis, Maria en Catarina t.w.
Jan Smits - en Souvia van de Cruys en worden bewoond door Jan Jan Smits, die de
overige 2/5e delen bezit.

Koopsom: ƒ 170,-.
R 118 fol. 300 25-08-1742
Helena Schippers - g.g.m. Jan de Laat, zijnde tegenwoordig alhier te Asten, 
verkoopt aan Servaas de Waar, borger te Leuven, de somme van 73 gl. 8 st. die 
Arnoldus van Kisdonk aan de comparante na het overlijden van haar man schuldig 
is, volgens "hantbriefje" daarvan zijnde.

Bekenne schuldig te sijn aan de Laat, boode van Antwerpen, de 
somme

van 73 gl. 8 st.
Actum Loven, 24 aug. 1741.
w.g. Arnoldus van Kisdonk.

De koopsom wordt verminderd met 10 pistoolen die de Waar van de comparante nog
te vorderen heeft - volgens "hantbriefje" - d.d. 25-8-1741. 
R 118 fol. 300vo 05-09-1742
Jenne Maria Hoefnagels doet afstand van "togte" van de erfelijke en erfhaafe-
lijke goederen met het overlijden van Hendrik Kievits nagelaten.
De goederen zijn gelegen te Ommel.
Het afstand doen wordt gedaan t.b.v. Hendrik en Cornelis Kievits, wonende in
het Haagje bij Breda.
Naschrift: De acte is niet gepasseert. 
R 118 fol. 301 15-09-1742
Oculaire inspectie door officier en schepenen van huis, stal, schuur en schop,
geweest zijnde van Catarina Andriessen en, op 25 mei 1740, bij executie, voor
de landsverponding, verkocht aan Antoni Hasen.
Bevonden is:
- Huis en neere of stal zijn zeer bouwvallig, alzo zeer "verzonken".
  De brandmuur of schoorsteen is ingevallen.
- Het gehele dak van het huis en neere, met het meeste gedeelte van de latten,
  moeten worden vernieuwd, alsmede dat, in het rond, de wanden, muren, deuren 
  en vensters moeten worden vernieuwd.   
- Om het bewoonbaar te maken moet het gehele huis gerepareerd of vernieuwd wor-
  den.



Marge: 18-10-1745 - Copie gemaakt voor Hendrik de Kempenaar, rentmeester der
          Geestelijke Goederen.  

 
R 95 fol. 113vo 24-09-1742
Joost Willem Loomans, te Someren, is schuldig aan Johanna Jansen - weduwe 
Cleefas Trouwen, te Nederweert - ƒ 125,- α 3%.
R 95 fol. 114 25-09-1742 
Hendrik Halbersmit, chirurgijn, is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eynd-
hoven - ƒ 200,- α 4%.
Marge: 13-7-1767 - gelost aan Willem Verhaseldonk, te Asten. 
R 95 fol. 115 26-09-1742
Joost Janse Verberne is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven:
- ƒ 250,- α 4%.
Marge: 19-6-1790 - gecasseert. In het transportboek 3-11-1757 fol. 132vo.

A. v. Nouhuys.
R 95 fol. 115vo 27-09-1742
Francis Peter Coolen - aan de Wolfsberg is schuldig aan den Armen van Asten:
- ƒ 100,- α 5%.
Marge: 1-7-1748 gelost. Door de armmeesters zij deze - ƒ 100,- met meer andere
                        weer uitgezet op het Corpus van Asten.
R 95 fol. 116vo 27-09-1742
Wouter Antonis de Groot, te Heusden, is schuldig aan den Armen van Asten:
- ƒ 175,- α 3╜%.
Deze - ƒ 175,- zijn door wijlen Hendrik Martens op zijn ziekbed aan den Armen
van Asten vermaakt.



R 95 fol. 117 29-09-1742
- Jan van Helmont, schepen,
- Mattijs Dirx, vierman,
- Leendert Jacob Dirks,
- Daandel Peter Coolen, deze laatste twee mede voor de verdere brooers en zus-
  ters. 
Kinderen en erven van Jacob Leenders van Hugten.
- De voornoemden zijn erven van Anthonet Dirk Willems en hebben van die nala-
  tenschap - ƒ 210,- aan de Armen van Asten gegeven - mits als Antonetta Wil-
  lems tot armoede vervalt zij van den Armen voor dezelfde som onderhoud zal 
  genieten.
- De erven zijn dus schuldig aan den Armen - ƒ 210,- α 3╜% en zullen dus jaar-
  lijks - ƒ 7-7-0 rente betalen.
- Het aandeel van Jan van Helmond in de - ƒ 210,- is - ƒ 90,- en de rente 
  - ƒ 3-3-0/jr.
  Mattijs Dirks aandeel is - ƒ 60,- en de rente - ƒ 2-2-0/jr.
  Leendert Jacob Dirks en Daandel Peter Coolen en hun verdere broers en zus-
  ters, hun aandeel is - ƒ 60,- en de rente - ƒ 2-2-0/jr. 
R 95 fol. 118vo 29-09-1742
Goort Marcelis Slaats, te Stratum, verkoopt aan Tiele Peter Coolen:
- huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk 2 l.

1. Lambert Jansen
2. Tiele Peter Coolen

- land den Heykamp 2 l.
1. de gemeente
2. Willem Roymans

- land de Kamp 2 l.
1. Jan Dirks van Hugten
2. Tiele Peter Coolen

- land den Hoogenacker 7 l.
 1-2. Tiele Peter Coolen 

- land de Kempkens 1 l.
1. Jan Dirks van Heugten
2. Tiele Peter Coolen  

- land de Heuff 2 l.
          1-2-3-4. Tiele Peter Coolen

- land het Loopense 1 l.
          1-2-3-4. Tiele Peter Coolen

- land de voorste Braak 1╜ l.
          1-2-3-4. Tiele Peter Coolen

- land de agterste Braak 1╜ l.
1. Aart Jan Aarts

            2-3-4. Tiele Peter Coolen
- groes het Hoyvelt 6 l.

1.  de  smid  van  Bakel  -  genaamd  Corstiaan 
Jansen  
       2. Tiele Peter Coolen
- groes Voortsvelt 10 l.

1. Aart Jan Aarts
2. Antonis Driessen

- groes het Startje 1 l.
1. Peter van Eyck
2. Aart Jan Aarts

- groes het Binnevelt 5 l.
 1-3. Tiele Peter Coolen



- groes en hei het Heytvelt 4 l.
1. Lambert Jansen
2. Tiele Peter Coolen

Belast met: ƒ 1-05-0/jr. in een meerdere rente van 30 vat rogge/jr. aan den 
                         Armen van Asten.
          - ƒ 1-05-0/jr. in dezelfde rente aan den Armen van Asten.

- ƒ   1-10-0/jr.   in dezelfde rente aan den Armen van Asten.  
  ƒ 4-00-0/jr. is - ƒ 100,- in kapitaal.
- 8 vat rogge/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land, "aant

                            Vaberiek van St. Oedenrode". in kap. ƒ 78-02-8
- ƒ 0-17-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land

                                                         in kap. ƒ 21-05-0
 - ƒ 0-07-0/jr. aan het Huis van Asten          in kap. ƒ  8-15-0

Koopsom: ƒ 154,-.
R 23 fol. 119ev. 08-10-1742
Francis Timmermans, als collecteur van de Gemene Middelen, 1-10-1730 - '31,
heeft te vorderen van:
- Jan van Rest ƒ 4-8-0
- kn Jan Joosten ƒ 2-6-0
- weduwe Francis Verreyt ƒ 3-7-4
- Frans Lambers ƒ 2-8-0
- weduwe Gijsbert Coninx ƒ 3-0-0
- Jan Jansen van Dijk, c.s., borgemeesters, 1738, aanleggers - contra - Mar-
  celis Dirx, gedaagde.
  Gedaagde is, namens zijn vrouw, Maria - weduwe Willem Janse, nog schuldig 
  ƒ 3-11-8 "verponding".
- Hendrik Peter Driessen, armmeester, heeft nog te vorderen van:
  - Claas Neerven - wegens huur van door hem bewoonde goederen - α ƒ 4,-/jr.
    over 1740 en een rest van 1741 - '42 - ƒ 8-17-12.
  - van Jan Vrients - ƒ 12-5-4 wegens een restant van een rente van: 
    - ƒ 5-6-0/jr. 
  - van Mattijs Reynders - ƒ 10-12-0 wegens een restant van een rente van
    ƒ 6,-/jr.     
- Jan Doensen, aanlegger - contra - kn Peter Coopmans, gedaagden.
  - Betaling van achterstaande verponding en bede over 1718 - '19.
- Jan Goort Gerarts als momboir van het onm. kind van Willem Aart de Smit,
  welke borgemeester was in 1719 - '20 heeft nog te vorderen van:
  - Jan van Rest - wegens verponding ƒ 7-8-2
  - Steven Antonis - idem ƒ 6-5-2 
R 118 fol. 302 12-10-1742
- Francis Jan Plenders,
- Maria Jan Plenders,
- Jan Tomas Hoefnagels - g.m. Elisabet Jan Plenders.
Kinderen en erven van wijlen Jan Plenders - en Aalke Frans Berkers - gewoond 
hebbende aan de Wolfsberg.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Hoefnagels
- den heert of voorste gedeelte van het huis met de grond, tot aan de neere -
  grenzend aan het 2e lot.
- groes het Tijs Bootersgroes 7 cops.

1. weduwe Jan Haasen
2. Francis Coolen

- 1/3e deel van een stuk groes en land - den Berg 



1. Andries Peters
- de helft van de H. Geestacker geheel 2 l.

1. Mattijs Dirx
- land in de Loverbosch 3 cops.

1. Andries Peters
2. kn Marcelis Berkers

- 1/3e deel van den hoff nevens het huys
1. Antoni Voermans
2. Peter Toni Fransen

- land den Coolacker ╜ l.
1. weduwe Jan Haasen
2. Francis Peter Coolen

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
Verponding: ƒ 1-14-14/jr.
Bede - ƒ 0-13-12/jr.
2e lot: Maria Jan Plenders
- de gehele schuur en koeystal off neere met de grond - grenzend aan het 1e 
  lot.
- de helft van een groesveld - den Bunder geheel 3 l.

1. Jan van Helmond
2. Jan Jansen van Dijk
3. Claas Philipsen

- 1/3e deel van een stuk groes en land - den Berg - geheel 2 l.
  dit deel het middelste.
- de helft van de H. Geestacker geheel 2 l.

1. Jan van Helmont
- 1/3e deel van den Hoff - int midden te delen

3. het 1e lot
4. het 3e lot

- de helft van een akker - de Loverbosch geheel 7 cops.
1. weduwe Nicolaas van Weert
3. de straat
4. Jan van Helmont

- de helft van den Groenacker 5 cops.
1. weduwe Paulus Hoefnagels

Verponding: ƒ 1-14-14/jr.
Bede - ƒ 0-13-12/jr.
3e lot: Francis Jan Plenders
- een schop met het klein huiske daaraan.

1. het 1e lot en de straat
- de helft van een groesveld - den Bunder geheel 3 l.

1. Nicolaas Philipsen
2. Jan van Dijk

- 1/3e deel van een stuk groes en land - den Berg - geheel 2 l.
1. Jan van Helmond

- land den Dungen 1 l.
1. Andries Peters
2. Francis Coolen

- de helft van een akker - de Loverbosch geheel 7 cops.
1. Paulus Geven
3. Jan van Helmond
4. de straat

- de helft van de Groenacker geheel 5 cops.
1. Antonis Voermans

- 1/3e deel van den Hoff
1. Antoni Voermans en Peter Voermans

      te voren aan het einde van de schuur
                   op te delen.

Verponding: ƒ 1-14-14/jr.
Bede - ƒ 0-13-12/jr.
De goederen zijn belast met: ƒ 100,- α 4% aan de kinderen Hendrik Tielen.
- Geen leengoederen.
- Francis Jan Plenders en Jan Tomas Hoefnagels mogen de akkers van Maria Jan 



  Plenders nog ΘΘns bebouwen - voor ƒ 5,-, en daarenboven nog - ƒ 4,- voor
  een "cleet" voor Maria Jan Plenders.
- Jan Tomas Hoefnagels en Maria Jan Plenders moeten ieder - ƒ 4,- betalen van-
  wege de reparatie aan het huis door Francis Plenders.
R 95 fol. 120 15-10-1742

Jan Aart Smits is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 4-8-1751 - Willem Verhaseldonk, wonende op den Bergesehoek is door de 
erven Jan Aart Smits voldaan. 
R 95 fol. 121 15-10-1742
Maria van de Cruys - weduwe Gevard van Doorne, is schuldig aan aan Willem Ver-
haseldonk, te Eyndhoven - ƒ 200,- α 4%.
Borg: de helft van het Laarbroekse tiende.
Marge: 3-12-1745 - gelost aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven.  
R 95 fol. 121vo 20-10-1742
Joost Janse van den Eynden is schuldig aan Willemyn van den Eynden: 
- ƒ 50,- α 4%.
R 118 fol. 306 20-10-1742
- Jan van Col, te Woensel,
- Arnoldus Meulendijk,
- Willem Joosten - mede voor zijn broeders en zusters,
- Frans Cornelissen van Weert,
- Marten Martens,
- Peter Cornelis
- Jan Jan Driessen,
- Martinus van den Boomen, 
- Cornelis van den Boomen, te Deurne,
- Laurens van den Boomen, te Vlierden, 
- Pieter Coppens, 
- Andries Marcelissen, te Lierop,
- Peter Marcelissen, te Lierop,
- Louisa Marcelissen, te Lierop - de laatste drie broeders en zuster,
- Hendrik Peter Driessen - mede voor zijn broeders en zuster wonende te Asten
  en Deurne,
- Wilbert van Bree, te Someren - mede voor zijn broeder en zusters kinderen,
- Antoni Hasen,
- Peter van Bussel
- Claas Paulus.
Allen tesamen erfgenamen van wijlen Dirk Andriessen - en Jenneke Claasen.
Zij verklaren dat door het merendeel van de comparanten, op 12 sept. l.l., is 
verkocht:
- het huis en landerijen - van Dirk Andriesen - en Jenneke Claassen aan Andries
Peter Driessen - onder conditie:
- Dat de koop ongedaan wordt gemaakt, indien de koper binnen zes weken de beno-
  digde koopgelden, niet kan bekomen.
- De koop wordt nu ongedaan gemaakt, mits de koper de kosten van deze acte en 
  de verteringen zal voldoen alsmede de erven kost- en schadeloos houden.
- Hij mag dan tot Pasen a.s. in het huis blijven wonen, de groes tot half maart 
e.k. blijven gebruiken en het land tot na de oogst 1743.
- Hij zal daarvoor aan de erven moeten laten de halve oogst en de lands- en 
  dorpslasten van die goederen betalen.
Andries Peter Driessen neemt dit aan.
R 15 fol. 133 22-10-1742
Willem Jan Loomans en Aart Driessen, als erfgenamen van Jan Dirk Coolen, oud
collecteurs der verponding, 1723, aanleggers. 
- contra



Willem Frans Kels, Lambert Tijssen, Maria - weduwe Joost Hoebergen en Geer-
truy - weduwe Hendrik van Ruth - als erfgenamen van Claas en Jan van Ruth, ge-
daagden.
R 95 fol. 122vo 24-10-1742
Dries Dirk van Hugten verkoopt aan Francis Jan Plenders:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Jacob van Hugten   
2. de straat
3. Philips Warenberg

- land op den Berg 1 l.
1. Jan van Helmond
2. Philips Warenberg

- land in de Loverbosch 7 cops.
1. weduwe Gerrit Tijssen
2. Jacob van Hugten
3. de straat
4. Andries Peters

- groes het Lindert 1 l.
1. Paulus Geven
3. Gevard Manders
4. Joost Kerkers

- groes Jeuste Eeusel 7 cops.
1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. Adriaan Lintermans
3. weduwe Gerrit Kerkers
4. Francis Peters

Belast met: 1 cop rogge/jr. in een meerdere rente aan Michael van Nieuwstad,
                  in kapitaal - ƒ 4-17-14.
- 1 cop rogge/jr. aan Juffr. Scheenaarts, te Weert, 

     in kap. ƒ  4-17-14.
          - ƒ 0-02-0/jr. aan de Kerk van Asten. 

     in kap. ƒ  2-10-00
- ƒ 0-10-4/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.

  in kap. ƒ 12-16-04.
- ƒ 0-02-0/jr. aan den Armen van Asten.

  in kap. ƒ  2-10-00.
Koopsom: ƒ 200,-.

R 118 fol. 307 26-10-1742
Pieternella Verhindert - g.g.m. Frans Doensen geeft machtiging aan haar zoon,
Jan Frans Doensen, om namens haar de erfenis, bij testament, te aanvaarden van 
haar overleden zuster, Jenneke Verhindert, te Eyndhoven, en deze naar behoren 
af te wikkelen.
R 15 fol. 141 05-11-1742
Dirk Adriaan Hoebergen, aanlegger - contra - Jan Stevens, gedaagde.
R 118 fol. 308 07-11-1742
Oculaire inspectie, door officier en schepenen, gedaan van huis, stal, schuur
en schop, behorende aan Tielen Peter Coolen, op Diesdonk - tpt. 20-9-1742.
Bewoner: Nicolaas Neerven.
- De wanden van de neere en schuur moeten worden gerepareerd en ten dele ver-
  nieuwd met "playen, luyken en lijmen".
- Aan de schuur een nieuwe deur te maken, het deurgebont en het dak te richten 
  alsmede de muur te vernieuwen.
- Het dak boven het huis en neere te repareren en deels te vernieuwen.
- De schop aan de eene zijde te richten, waar die verzonken is, en het dak te 
  repareren.
R 118 fol. 309 13-11-1742



- Hendrik Janse Verlensdonk,   
- Antoni de Kuyper - g.m. Jenneke Janse Verlensdonk,
- Willem Michiels - g.m. Hendrien Janse Verlensdonk.
Kinderen en erven van wijlen Jan Verlensdonk - en Margrieta Hendriks.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik Janse Verlensdonk
- de achterste helft van het huis en de grond - in het Dorp

1. Goort Hoefnagels
2. weduwe Adriaan Jansen
3. de straat
4. Jan Janse van Dijk

- de helft van een hof - den Berg geheel ╜ l.
 1-2. kn Jan Timmermans

3. Goort Jan Hoefnagels
4. de straat

- land de Pastoryacker 7 cops.
1. weduwe Jan Verberne
2. erven Jan Paulus
3. Johanna Loomans
4. de weg

De ontvanger van dit lot moet - ƒ 10,- betalen aan Goort Hoefnagels.
Verponding: ƒ 0-15-00/jr.
Bede - ƒ 0-11-12/jr.
  
2e lot: Willem Michiels
- de voorste helft van het huis met de hof en de grond (de neere en stallinge

      aan het 1e 
lot)

1. Goort Hoefnagels
2. weduwe Adriaan Jansen 
3. de straat
4. Jan Jansen van Dijk

- de helft van den hof - den Berg geheel ╜ l.
 1-2. kn Jan Timmermans

3. Goort Jan Hoefnagels
4. de straat

- land de seven copse 7 copse
1. Nicolaas Philipsen

 2-4. kn Jan Polders
3. kn Jan Timmermans  

De ontvanger van dit lot moet - ƒ 10,- betalen aan Goort Hoefnagels.
Verponding: ƒ 0-17-00/jr.
Bede - ƒ 0-11-12/jr.
3e lot: Antoni de Kuyper
- groes het Lindersvelt 3 l.

1. Philips Warenberg
2. weduwe Jan de Smit
3. erven Peter Baltus
4. Goort Kuypers

De ontvanger van dit lot moet betalen aan Jan Jansen van Dijk - ƒ 50,-.
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
R 118 fol. 311vo 15-11-1742
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire 
landsverponding, 1739 en 1741, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Johan Draak - over 1739 en '41 ƒ 14-7-6
- erven Jan Paulus - over 1739 en '41   ƒ  6-9-0
- weduwe Jan Hoefnagels ƒ  0-5-8



R 118 fol. 312 21-11-1742
- Jan Tijssen van Dijk,
- Marten Tijssen van Dijk, te Roermond,
- Peter Jan Wilbers - g.g.m. Margrita Tijssen van Dijk - namens zijn zoon,
  Mattijs.
Broeders en zuster van wijlen Antoni van Dijk, hun broeder.
Zij verdelen diens nagelaten goederen.
1e lot: Jan Tijssen van Dijk
- de helft van den Hegacker de helft is 2 l. 
1 cops.

1. Maria Marcelis
2. Peter Jan Wilbers

- de helft van een groesveld - IJpkensvelt de helft is 2 l.
1. Jan Jan Smits
2. Mattijs Peter Jan Wilbers

- de helft van een groesveld - de Horst de helft is 1 l.
1. Marten Jansen van Dijk
2. Mattijs Peter Jan Wilbers

Verponding: ƒ 2-00-00/jr.
Bede - ƒ 0-13-10/jr.



2e lot: Mattijs Peter Jan Wilbers
- de helft van den Hegacker de helft is 2 l. 
1 cops.

1. Jan Tijssen van Dijk
2. erven Marcelis Driessen

- de helft van een groesveld - IJpkensvelt de helft is 2 l.
1. Jan Tijssen van Dijk
2. erven Marten Marcelis

- de helft van een groesveld - de Horst de helft is 1 l.
1. Jan Tijssen van Dijk
2. Peter Koppens

Verponding: ƒ 2-00-00/jr.
Bede - ƒ 0-10-10/jr.
3e lot: Marten Tijssen van Dijk
- land den Bergacker 2╜ l.

1. kn Marten Ceelen
2. Martinus Tijsse van Hooff

- groes den Dooreman 3 l.
1. Joost Jan Wilbers
2. Peter Jan Wilbers

Verponding: ƒ 1-15-5/jr.
Bede - ƒ 0-13-8/jr.
Onder de verdeelde goederen zijn geen leengoederen.
R 95 fol. 123vo 15-11-1742
- Arnoldus van Deursen, in de compagnie van de Heer Wolterus, in garnizoen te
  Bergen op Zoom,
- Gerrit Jacobs van Hugten - g.m. Maria, dr. Marten van Deursen,
- Antoni van Deursen,
- Anna Maria van Deursen.
Zij verkopen aan Hendrik van der Paale:
- huiske en hof - in de Wolfsberg 1 cops.

 1-3. weduwe Paulus Hoefnagels
2. weduwe Hendrik Hoefnagels
4. de straat

Verkoper aangekomen bij overlijden van hun vader, Marten van Deursen, welke het
had verkregen, bij tpt. 18-4-1739, van Antoni Voermans.
R 95 fol. 124vo 17-11-1742
Regeling van de "kwesties en verschillen" tussen Louis Hoefnagels en Joanna 
Smits - weduwe Paulus Hoefnagels over de goederen van Paulus Hoefnagels ver-
kocht aan Louis Hoefnagels en waarvan de weduwe beweert nog geld tegoed te 
hebben.
Er wordt overeengekomen:
- Louis betaald de lasten, renten en pachten van de aangekochte goederen over 
  de laatste vier jaar.
- Hij geeft, binnen 3 jaar, t.b.v. het kind van de weduwe Paulus Hoefnagels
  ƒ 15-15-0.
- Hij betaald de jura en ongelden van het testament van Paulus Hoefnagels.
- Hij geeft aan de weduwe, in voldoening van al haar pretenties - ƒ 50,- of
  - groes het Vondervelt - int Root 3 l.
  - land de Meulenacker 1╜ l.
Zij kiest voor de gronden.
Louis Hoefnagels transporteert aan Johanna Smits - weduwe Paulus Hoefnagels:
- groes het Vondervelt    3 l.

1. Jan Goort Loomans
2. Jan van Riet
3. de Loop
4. den Dijk

- land den Meulenacker 7 cops.
1. Bernardus Brunas
2. Cotshausen



 3-4. de weg
Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

Waarde: ƒ 50,-.
R 15 fol. 142ev. 19-11-1742
-  Lambert  Vervoordeldonk,  te  Vlierden,  aanlegger  -  contra  -  Martinus  Jan 
Paulus, 

gedaagde, 
- Johannes van der Linden, aanlegger - contra - Jan van Helmont, gedaagde.
R 95 fol. 125vo 23-11-1742
Stephanus van Overschuur en Catarina de Haas, te Rotterdam, machtigen Michiel 
van de Cruys, president te Asten, (machtiging notaris de Munnik, te Rotterdam)
om te vernaderen van Adriaan Natus:
- huis, hof en aangelag - te Voordeldonk 10 l.

1. Aart Tielen
2. Juffr. Schenaarts  

- land den Agterbosch 4 l.
1. Aart Tielen
2. Juffr. Schenaarts

- de Langenacker 1╜ l.
1. Aart Tielen
2. St. Joris-altaar   

- land het Wey- of Neyvelt 6 l.
1. Aart Tielen
2. de gemeente

- groes het Biesvelt 2 l.
1. Aart Tielen
2. Juffr. Schenaarts en Aart Sterken

- land het Garstvelt 1╜ l.
            1-3-4. de gemeente

- groes de Weere 1╜ l.
- groes en heiveld Peter Lindersvelt 3 l.

1. Jacob Martens
2. IJsbout Martens

- groes het Heytvelt 4 l.
- de Pootbeemmt 6 l.

1. IJsbout Martens
2. Miggiel Tomas
3. de gemeente
4. Juffr. Schenaarts

- Gerretjesveltje  ╜ l.
 1-3. Juffr. Schenaarts

4. Martinus Jan Paulus
Belast met: ƒ 250,- α 4% aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen bij tpt 25-2-1739.
Adriaan Natus gaat voorlopig accoord - uitspraak te doen door onpartijdige 



rechtsgeleerden op kostenbasis ╜ - ╜. 
Vernadersom:  ƒ 

162-10-0.
R 95 fol 128vo 23-11-1742

Philips van Warenberg is schuldig aan Jan Tijssen van Dijk - ƒ 150,- α 4%.
Dit wegens geleende - ƒ 250.- ter zake van het borgemeesterschap 1724 - '25
van Marten Tijssen van Dijk.
Obligatie voor notaris de Cort, te Helmond - d.d. 26-7-1732 - waarop - ƒ 100,-
is afgelost.
Marge: 30-10-1746 - gelost door de kn en erven van Philips van de Warenberg.
R 23 fol. 123ev. 03-12-1742
- Willem Franse, borgemeester, 1737, heeft te vorederen van:
  - Marten Marcelissen ƒ  6-10-8
  - weduwe Jan van de Cruys ƒ  9-09-0
  - Dries Verreyt ƒ  6-16-0  
  - Marie Loomans ƒ 10-02-0
- Marten Trouwen, moolenknegt, aanlegger - contra - Willem Tijssen, gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van - ƒ 6-6-0 wegens, in 1740, geleverde rogge aan 
  Jan Peter Roymans.  
R 95 fol. 129vo 03-12-1742
Philips van Warenberg is schuldig aan Mattijs, zn. van Peter Jan Wilbers:
- ƒ 50,- α 4% - zijnde een restant van een obligatie voor notaris de Cort, te 
Helmond - d.d. 26-7-1732.
Marge: 30-10-1746 - gelost door de kn en erven van Philips van den Warenberg.
R 95 fol. 130 08-12-1742
Mattijs Dirks verkoopt aan Francis Loomans:
- land aan de gemeentes Eekelhoff 6 
cops.

1. Joost van Bussel
2. Francis Loomans
3. Antoni Metten
4. den Eekelhoff  

Koopsom: ƒ 30,-.
R 95 fol. 130vo 08-12-1742
Francis Loomans verkoopt aan Mattijs Dirks:
- een heiveld het Heytvelt 1 l.

1. Wouter Antonis
2. Mattijs Dirks

 3-4. Jan Peters
- land in den Acker 1╜ l.

1. Daandel Peters
2. kn Marcelis Daandels
3. Jan Willem Loomans

Koopsom: ƒ 30,-.



R 142 10-12-1742
 
Lambert van den Boomen, laat, na vonnis - d.d. 11-12-1741 - t.l.v. Frans Lam-
berts, verkopen:
- een paard - en
- een koe
Dit tot verhaal van - ƒ 2,- resterende van de coninxbede, 1735 - '36. 
Kopers: Gerrit van Riet de koe ƒ 5-0-0
        Martinus Frans Lamberts  het paard ƒ 1-5-0
R 95 fol. 131 13-12-1742
Antoni Janse Metten verkoopt aan Francis Loomans:
- groes ╜ l.

1. Joost van Bussel
 2-3. de straat

4. de koper
Koopsom: ƒ 30,-.

R 95 fol. 131vo 14-12-1742
Jan Janse van Dijk verkoopt aan Jan Bonaventura Loomans:
- een huisplaats - in het Dorp 3 cops.

 1-3. Jan Aart Smits
2. Goort Willem Loomans
4. de straat

Verkoper aangekomen, bij tpt. 10-11-1740, van Joost Jan Hoefnagels. 
R 118 fol. 314 14-12-1742
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire 
landsverponding en coninxbede, resp. 1741 en 17-9-1741 - 42, legt beslag op 
de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- weduwe Marcelis Daandels - op Heusden verponding ƒ 12-12-10

bede       ƒ  4-
18-04
R 95 fol. 132 15-12-1742
Willem Joosten verkoopt aan Jan Jelis van Hugten:
- huis, schuur en hof ╜ l.

1. Jelis Philipsen
2. Jan Jan Smits
3. de straat
4. weduwe Hendrik Hendriks

- land den Heytacker 2╜ l.
 1-2. Jelis Philipsen
 3-4. de straat

- land de vier Loopense-acker 2 l.
            1-2-3. Aart Jan Aarts 

4. Jan Smits
- land den Willigenacker 1╜ l.

 1-3. Jan Dirks van Hugten 
2. Jelis Philipsen
4. Jan Jan Smits

- land den Bergacker 2 l.
1. Jan Jan Smits



3. de straat
4. Jelis Philipsen

- groes den Hurk, zijnde 1/3e van het 
       Weyvelt 4 l.

            1-2-3. Jelis Philipsen
4. weduwe Hendrik Hendriks

- groes het Leegvelt 3 l.
1. Goort Canters
2. de Beek
3. Jan Smits
4. Martinus Tijssen

- groes het Weyvelt 3 l.
1. Jan Dielis van Hugten
2. Petr Verlensdonk
3. Jan Smits

- het 1/3e deel van het A-velt geheel 3 l.
1. Jan Smits
2. Aart Jan Aarts
3. de Aa
4. Jan Dielis van Hugten

- het Paulusveltje 1╜ l.
 1-4. Jelis Philipsen

2. Johan Draak
3. Jan Smits

Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-3-12 (in kap. ƒ 5-15-10) aan de Kempenaar van het 
            Gemene Land.

Koopsom: ƒ 300,- α 
3,33%.
Marge: 15-12-1783 gelost.
R 23 fol. 124ev. 17-12-1742
- Antoni van Riet, aanlegger - contra - Jan Dirks van Hugten, gedaagde.  
  - Gedaagde is nog schuldig aan de Gemene Middelen, 1729 - '30, - ƒ 3-12-12.  
- Josyna Jansen - weduwe Jan Antonis de Smit, aanlegger - contra - Jan Dirx
  van Hugten den ouden, gedaagde
  - Gedaagde is nog schuldig - ƒ 4-9-0 wegens arbeidsloon, als smid, van wijlen
    aanlegsters man.
R 137 fol. 32vo 17-12-1742
Condities en voorwaarden waarop Arnoldus Hendriks de roerende goederen, nage-
laten door Tiele Verhindert, zal verkopen.
De verkoop wordt gedaan om de kinderen m.n. Willem en Josyna op te voeden en
de voorgeschoten gelden door de armmeesters, tijdens de ziekte van Tiele Ver-
hindert gedaan, terug te betalen.
Volgen de voorwaarden o.a.:

de  koper  zullen  betalen  aan  officier  en  schepenen  -  8 
penn./gulden.

        aan de secretaris         - 8 
penn./gulden.

        aan de afhanger           - 1 
oortje/gulden.
Verkocht worden o.m.
- een paard ƒ  18-10-0
- drie koeien ƒ  43-00-0
- twee karren ƒ   6-00-0
- een "hockeling" ƒ   9-10-0
- vijf ganzen ƒ   0-17-0
- turf ƒ  18-15-0
  enz.           

ƒ 122-00-8



- turf in de Peel ƒ    12-07-8   
ƒ 134-08-0

kosten    ƒ     6-00-0  
    rest ƒ 128-08-0
R 118 fol. 14vo 21-12-1742
Peter Jan Roymans - g.m. Hendrien Jan Frans Berkers, 
dochter van Jan Frans Berkers - en Elske Jansen.
Zij doen afstand van de nalatenschap van hun ouders t.b.v. 
Jan Wilberts - g.m. Maria Jan Frans Berkers. 
R 118 fol. 316vo 28-12-1742
Arnoldus Hendriks - g.m. Meggel, dr. wijlen Jan Paulus - doet afstand van de 
nagelaten goederen van wijlen Jan Paulus, aan het Laarbroek.
Alsmede van de landerijen te Bakel - en 
            de opbrengsten van de verkochte roerende goederen.
Dit t.b.v. de twee onm. kinderen van Tiele Verhindert - en Maria Jan Paulus -
ofwel den Armen van Asten om daarmee de kinderen op te voeden.
R 15 fol. 149 31-12-1742
Gezien het request van Arnoldus Hendriks - g.m. Meggel, dr. Jan Paulus, o.m.    
inhoudende - dat onlangs is overleden, Jan Paulus, gewoond hebbende aan het 
Laarbroek.
In deze maand is overleden - Tiele Verhindert - g.g.m. Maria, dr. Jan Paulus,
die eerder overleden is en nagelaten heeft - twee onmondige kinderen m.n.
Willem en Josyna.
Door e.e.a. is suppliant en de twee voorn. kinderen - ab intestato - aangestor-
ven alle nagelaten goederen t.w.:
- huis, groes en land - aan het Laarbroek,
- een perceel land - te Bakel
- de roerende goederen  
Omdat niemand in huis was, heeft suppliant, op 17 dec., met onze toestemming
de roerende goederen verkocht. 
Volgens suppliant zal de nalatenschap niet voldoende opbrengen om de schulden 
en lasten te betalen.
En dus zeker niet voldoende om de kinderen op te voeden, waardoor deze dus mo-
gelijk t.l.v. de Armenkas zullen komen.  
Er is niemand van de vrienden, ook de suppliant niet, die de administratie kan 
voeren, nog veel minder opvoeden.
Hij verzoekt, om iemand uit ons midden, ofwel Hendrik Peter Driessen, aan te 
wijzen om de nalatenschap t.b.v. de voorn. kinderen te aanvaarden. enz. enz.
Bijgevoegd is - een acte van repudiatie - d.d. 28-12-1742 - waarin suppliant 
verklaart de goederen t.b.v. de twee kinderen of den Armen te verlaten.
Naschrift: Hendrik Peter Driessen wordt door het College gemachtigd om de nala-
           tenschap te aanvaarden en daarmee ten voordele van de kinderen te 

 handelen. Hij zal hiervan rekening, bewijs en reliqua doen.
R 137 fol. 35vo 31-12-1742
Conditie en voorwaarden waarop Hendrik Peter Driessen, armmeester, zal verkopen
of verhuren:
- de goederen nagelaten door Jan Paulus en Tiele Verhindert - en nu eigendom 
  van de twee onm. kinderen van Tiele Verhindert.



Volgen de voorwaarde.
- huis, schuur, schop, hof en aangelag, land en groes - aan het Laarbroek

7 l.
 1-2. de gemeente

3. Jan Verhindert
4. het Gemene Land

- land/groes den Bremberg 9 l. land 1 l. groes
1. Jan Verhindert
2. de gemeente

 3-4. Jan Coolen
- land den Meulenacker 5 cops.

1. Jan Verhindert
2. Francis Canters
3. weduwe Dirk Philipsen
4. de gemeente       

- den ouden Schutacker 2╜ l.
1. Aart Tielen
2. Goort Loomans
3. Hendrik Berkers
4. de weg

- groes 5 cops.
 1-2. Jan Verhindert

3. het Gemene Land 
Verponding: ƒ 8-14-0/jr.
Bede - ƒ 2-14-0/jr.
Belast met: 16 vat rogge/jr. (ƒ 4,-/jr.) aan den Armen van Asten.

- 1 mud rogge/jr. (ƒ 3,-/jr.) aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-0-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
- ƒ 1-7-4/jr. aan de Vrouwe van Asten. 

De verkoop is "opgehouden" op - ƒ 62,-.
Huurder wordt nu: Jan van Rest.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: de lasten
       - het in onderhoud nemen van kost, drank, logement enz. van de twee onm.
         kinderen.
De huurder verklaart - dat, zolang hij op de voors. goederen zal blijven wonen
hij zijn:
- hooibeemd te Ostappen
niet zal verkopen en zal verbinden als onderpand.
Borg: Peter Janse van Rest, zijn zoon, "met sijne huur die hij bij Mattijs Dirx
      off bij andere sal koomen te winne".



R 119 fol. 1 04-01-1743
Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, St. Jan 1742 - '43,
zijn niet genegen de administratie van dat borgemeesterschap in persoon te voe-
ren en zijn overeengekomen met Jan Pieter van Riet deze administratie voor hen
waar te nemen tegen het geldende beur- of collecteloon.
Borgen: Pieter van Riet, zijn vader,
      - Gerrit van Riet, zijn broeder.
R 95 fol. 134vo 05-01-1743 ook: R 137 - fol. 24 - 8-11-1742.

            Condities en voorwaarden.
- Jan van Col, te Woensel,
- Arnoldus Meulendijk,
- Willem Joosten, mede voor Joost, Huybert en Maria Joosten, zijn broeders en 
  zuster,
- Francis Coolen namens Frans Cornelis van Weert,
- Marten Martens, mede voor Feyke, Hendrien en Helena, zijn zusters,
- Peter Cornelis N.U.
- Jan Jan Driessen, mede voor Laurens van den Boomen, te Vlierden en voor Mar-
  ten en Cornelis van den Boomen, te Deurne,
- Peter Coppens N.U.
- Peter Marcelissen,
- Andries Marcelissen, te Lierop,
- Lucia Marcelissen,
- Andries Verheyen,
- Hendrik Peter Driessen,
- Dries Peter Driessen,
- Francis van de Mortel,      
- Peter Peter Bartels, te Deurne,
- Arnoldus Wilbert van Bree, te Someren - namens zijn vader,
- Jan Jan Claassen, te Someren voor Daniel van Bree, te Hees,
- Antoni Haasen en Peter Fransen van Bussel, zij mede namens Nicolaas Paulus.
Allen erfgenamen van Dirk Andriessen - en Jenneke Claassen, te Heusden.
Zij verkopen aan Jan Peters van Bussel:
- een huis met het wortelvelt en de grond van de schuur, schop en klein stal-
  leke 1 l.

1. Marcelis Dirx
2. IJsbout Hendriks
3. de straat
4. de koper

Verponding: ƒ 0-18-0/jr. Koopsom: ƒ 115,-.
- groes het Smalveltje 2 l.

 1-4. Francis Loomans
2. Jan Peters
3. de Aa

Verponding: ƒ 0-18-0/jr. Koopsom: ƒ 47.-.
- de voorste helft van den akker - agter den Oven

geheel 6 l.
  1. Goort van Bussel  

  
 2-3. de koper

Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede      - ƒ 0-13-0/jr. Koopsom: ƒ 40,-.
- land agter de heg bij Wilbert Huyberts 4 l.

1. de gemeente
2. de koper  



3. Francis Loomans
4. IJsbout Hendriks

Verponding: ƒ 1-08-0/jr.
Bede      - ƒ 0-16-8/jr. Koopsom: ƒ 110,-.
Zij verkopen aan Peter Martens:
- land het Heytvelt 2╜ l.

1. IJsbout Hendriks
2. weduwe Willem Jan Welten
3. de straat
4. de weg

Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 48,-.
Zij verkopen aan Peter Goort Canters:
- land bij Wouters 2 l.

1. de straat
 2-3. Wouter de Groot

4. de straat
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede - ƒ 0-05-8/jr. Koopsom: ƒ 28,-.
Zij verkopen aan Goort Jan van Bussel:
- groes de Horst 2 l.

 1-3. Jelis van Hugten
2. Steven Antonis
4. het straatje

Verponding: ƒ 0-18-0/jr. Koopsom: ƒ 40,-.  
Opmerking: In de condities wordt als koper genoemd: Goort Antonis van Bussel.
Zij verkopen aan Jacob Losecaat:
- groes de Schilmeer 3 l.

1. Francis Loomans
2. Jan van Hugten
3. het Huis van Asten
4. IJsbout Hendriks

Verponding: ƒ 1-0-0/jr. Koopsom: ƒ 81,-.
Zij verkopen aan Peter Goort Canters en Willem Jan Slaats:  
- groes den Brant 4 l.

1. Daniel Coolen
 2-4. Peter Peters

3. Goort van Bussel
Verponding: ƒ 1-8-0/jr. Koopsom: ƒ 68,-.
Zij verkopen aan Marten van Bree:
- groes het Eeuselvelt met de heyde en sleedoorns

6 l.
1. Goort van Bussel 
2. weduwe Marcelis Daniels
3. de Aa
4. weduwe Willem van den Eynden

Verponding: ƒ 1-8-0/jr. Koopsom: ƒ 29,-.
Zij verkopen aan Jan Aarts:
- de achterste helft van den akker - agter den Oven

deze helft is 3 l.
 1. Goort van Bussel

2. IJsbout Hendriks
3. Jan Peters van Bussel

Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede - ƒ 0-13-0/jr. Koopsom: ƒ 87,-.



Zij verkopen aan Engelbert Guy, te Deurne:
- schuur, schop en klein stalleke - zonder de gronden.
  Te ruimen: maart 1743. 

Koopsom: ƒ 52,-.
R 95 fol. 141vo 07-01-1743
Pieter Willem Loomans is schuldig aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven:
- ƒ 100,- α 4%.
Marge: 4-8-1751 - Willem Verhaseldonk, te Bergsenhoek, is voldaan.
R 95 fol. 142vo 07-01-1743
Antoni de Kuyper - g.m. Jenneke Janse Verlensdonk geeft in belening aan Jan 
Jansen van Dijk:
- groes het Lindersvelt 3 l.

1. Philips Warenberg
2. weduwe Jan de Smit
3. erven Peter Baltus
4. Goort Kuypers

Hem aangekomen van zijn vrouwe ouders, bij deling - d.d. 13-1-1742.
Beleentijd: 8 jaar. Beleensom: ƒ 153,-
.
Hiermede is ook betaald - ƒ 50,- die Jan Jansen van Dijk nog was competerende
op de ouders van de vrouw van Antoni Kuypers.
R 119 fol. 2vo 07-01-1743
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van Mr. Ewout Hendrik Storm
van 's Gravesande, Ontvanger Generaal der Beursen over de Stad en Meyerye van
's Bosch, dat wij ons ge∩nformeerd hebben over de goederen van wijlen Francis 
Zaris en dat deze te Asten heeft bezeten - en inmiddels verkocht door hemzelf, 
zijn vrouw, Anneke Joost Doensen, of door hun kinderen:
Op 1-1-1731 aan Jan van Geldrop:
- groes het Busvelt 8 l.

1. weduwe Teunis Coolen
2. weduwe Peter Verberne
3. Frans van Rut
4. Jan Loomans

Op 10-4-1734 aan Joost Jan Hoefnagels:   
- huis en hof - in het Dorp

1. Jan Paulus
2. Martinus Jan Paulus

 3-4. de straat
Belast met: ƒ 5-00-0/jr. aan rentmeester 's Gravesande.
 - ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
De goederen zijn hen aangekomen bij overlijden van zijn vrouw ouders - d.d. 
29-2-1716.
Op 17-3-1738 aan de kinderen Jan Doensen: 
- huis en hof ╜ l.

1. de straat
2. Louis Hoefnagels
3. het Martvelt
4. Pieter van Riet

Op 30-9-1738 aan Mattijs van Bussel:
- groes in het Root 3╜ l.

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



Op 23-3-1739 aan Willem Peter Willem Loomans:
Nu: Arnoldus van Zwaneberg.
- land den Heesacker 3 l.

1. erven Jan Timmermans
3. de straat

Op 23-2-1739 aan Michiel van de Kruys:
- land den Berg 1 l.

1. Antoni van Riet
2. Peter Baltus
3. de weg
4. het kind van Willem Graats

Op 9-1-1741 aan Antoni Voermans: 
- groes de Karis 4 l.

1. kn Mattijs Kuypers
2. erven Marten Andriessen
3. Willem Goort Loomans

Op ....... aan Antoni de Kuyper:
1 l. 12 r.

1. Jan Aarts
2. den Armen van Asten

Op 28-7-1742 aan Hendrik Paulus Verberne:
- groes het Weyvelt 4 l.

1. Jan Coolen 
2. Joost Hoefnagels
3. Antoni van Riet
4. Jan Aart Smits

Op 28-7-1742 aan Antoni Voermans:
- land 2╜ l.

 1-3. weduwe Frans Huybers 
2. Antoni Voermans
4. Willem Aarts

Op 28-7-1742 aan Jan Jansen van Dijk:
- de helft van een groesveld - den Dries 5 l.

1. kn Willem Aarts
2. Lijske Aarts
3. weduwe Frans Huybers

Van deze laatste drie percelen, zie koopcondities - d.d. 13-7-1742.
Op 28-7-1742 aan weduwe Frans Huybers:
- land Jan Huybersacker 2 l. 37 r.

1. Michiel van de Cruys
2. Gerrit van Riet
3. Antoni de Kuyper
4. Goort Kuypers

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

R 119 fol. 5 07-01-1743
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van Mr. Ewout Hendrik Storm van
's Gravensande, Ontfanger Generaal der Beursen over de Stad en Meyerye van 
's Bosch, dat wij ons ge∩nformeerd hebben over de goederen van Joost Jan Hoef-
nagels en dat deze bezit:
- huis en hof - in het Dorp

1. Jan Paulus
2. Martinus Jan Paulus

 3-4. de straat
Hem aangekomen bij tpt - d.d.10-11-1734 - van Francis Zaris.
Belast met: ƒ 5-00-00/jr. aan rentmeester 's Gravensande.

- ƒ 2-10-00/jr. aan de Kerk van Asten.    
- groes in de Vloet 1╜ l.



- land op de Loens 1╜ l.
- land 1╜ l.

1. Marten van de Loverbosch
2. de voors. akker
3. Cotshausen

Hij heeft nog bezeten:
╝e deel in land en groes, gekomen van zijn ouders, het overig 3/4e deel was
van zijn broers en zuster. Het geheel is, op 9-1-1741, verkocht aan Jan Jansen 
van Dijk - t.w.:
- land den Langenacker 2 l.

1. Paulus Hoefnagels
 2-3. weduwe Paulus Hoefnagels

4. de wegen
- land den Snijerskamp 1 l.

 1-4. Jan Verberne
2. Pieter Loomans
3. Johanna Loomans

- land den Heesacker 5 cops
1. Jan Loomans
2. Francis van de Loverbosch
3. erven weduwe Jan Paulus
4. de weg

- land ter plaatse voors. 5 cops.
1. Goort Loomans

 2-3. weduwe Jan Peter Smits
4. de weg

- land in de Heesacker 2 l.
1. Goort Kuypers
2. de weg

- groes te Ostaden 5 cops.
1. Peter Hoefnagels  
2. Marcelis Peters
3. de weg
4. de graft

De volgende percelen heeft Joost Jan Hoefnagels gekocht en weer verkocht:
Op 18-4-1731 van Gerrit van Riet:
- groes 6 l.

1. kn Willem Goort Loomans
2. Hendrik Paulus

Op 13-2-1737 verkocht aan Jan Jansen van Dijk.
Op 27-3-1731 gekocht van Laurens Morees:
- land Cantersacker 3 l.

1. het gewezen Convent van Ommel
2. Antoni Peters

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

Op 13-2-1737 verkocht aan Jan Jansen van Dijk.
Op 24-12-1732 gekocht van Gabriel van Swaneneberg - 12 percelen - en weer ver-
kocht, als volgt:
- huisplaats ╜ l.

1. weduwe Peter Verberne
2. Goort Loomans
3. de straat

  Koper: Jan Jansen van Dijk.
  Nu: Jan Bonaventura Loomans.
- de helft van een groesveld - in het Root 6 l.

1. Jan Loomans
2. Marten Marcelis

  Koper: Gabriel Swanenberg - 14-4-1738.
  Nu: Jacobus Losecaat - 24-4-1740.



- groes in de Haseldonk 4 l.
1. Willem Loomans
2. Peter Hoefnagels  

  Koper: Jan Verberne - 14-4-1738.
- de helft van een groesveld - aan de Kruyskesweg 3 l.

1. Peter Jan Aarts
2. Paulus Hoefnagels

  Koper: Antoni Voermans - 17-4-1738.
- de helft van een groesveld - tot Ostaden 2 l.

1. weduwe Frans Doensen
2. Bernardus Brunas

- de helft van een akker - aan de Weegen geen afm.
1. kn Antoni Verreyt
2. Joost Timmermans

- land aan de Kruyskesweg 1╜ l.
1. Jan Verberne
2. kn Joost de Kuyper

  Koper: deze drie laatste percelen - Jacobus Losecaat - 27-4-1740.
- de helft van een groesveld - in het Linder 3 l.

1. erven Philips Timmermans
2. kn Joost Joosten

  Koper: Jan Jansen van Dijk - 2-4-1739.
- de helft van een akker - op de Logten 5 l.

1. Lijneke Tielens
2. Mattijs Canters

  Koper: Jan Jansen van Dijk - 2-4-1739.
- land in het Bergslant 1 l.

1. Jan Verberne
2. Peter Verbeek

  Koper: Gabriel van Zwaneneberg - 16-1-1741.
- de helft van een akker - tot Ostaden 3╜ l.

1. Marten Andriessen
2. Goort Loomans

- de helft van een akker - tot Ostaden 4 l.
1. Aart Smulders
2. Aart Tielen

  Op 25-3-1741, bij executie, verkocht aan Jacobus Losecaat.
Op 6-10-1735 gekocht van Jan van Brey en Thomas Verschueren:
- land de Nagtegaal 5 cops.

1. Paulus Geven
2. weduwe Claas Verhees
3. de weg

  Koper: Jan Jansen van Dijk - 13-2-1737.
Op 2-12-1739 gekocht van Gerrit van Riet:
- groes 4 l.

 1-2. Hendrik Willems
3. de straat

  Koper: Dirk Hoebergen - 28-4-1740.
Op 16-6-1740 heeft Joost Jan Hoefnagels verkocht aan Willem Roefs:
- groes den Bogt 1╜ l.

1. erven Willem Roefs
2. Goort Canters

Op 31-5-1741 heeft hij verkocht aan Hendrik Halbersmit:
- groes 1╜ .

 1-3. Halbersmit
4. de straat



R 119 fol. 8vo 07-01-1743
De regeerders van Asten machtigen Jacobus Losecaat om ten kantore van Ewout
Hendrik Storm van 's Gravensande te voldoen de onbetaalde renten van: 
- ƒ 5,-/jr. uit - huis en hof - van Joost Jan Hoefnagels en gekomen van Francis
Zaris.
E.e.a. onder overnemming van cessie van actie.
Er is opdracht gegeven aan Gerrit van Cranenburg, deurwaarder, om deze goederen 
te verkopen om de onbetaalde rekeningen te voldoen.
R 95 fol. 143 17-01-1743
Elizabet van der Linden - weduwe Cornelis Manders verkoopt aan Johannes van der
Linden, haar broer:
- een obligatie van - ƒ 400,- α 3% t.n.v. Anneke Abrahams en t.l.v. het Corpus 
  van Asten - nr. 38.
R 95 fol. 144 17-01-1743
Elisabet van der Linden - weduwe Cornelis Manders verkoopt aan Michiel van de 
Cruys, president en Catharina van der Linden al de goederen door haar ouders 
nagelaten.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 95 fol. 144vo 21-01-1743
Antoni Franse Voermans verkoopt aan Peter Vermeulen:  
- groes de Karis 4 l.

1. kn Mattijs Kuypers
2. erven Marten Andriessen
3. Goort Willem Loomans
4. de akkers 

Verkoper aangekomen bij tpt - d.d. 9-1-1741 - van wijlen Francis Zaris.
Koopsom: ƒ 170,-.

R 95 fol. 145 31-01-1743
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Antoni de Kuyper:
- huis en hof - in het Dorp 3 cops.

1. Martinus Jan Paulus
2. erven Jan Paulus

 3-4. de straat
Belast met: ƒ 5-00-0/jr. (ƒ 125-00-0) aan rentmeester 's Gravensande.

- ƒ 2=10-0/jr. (ƒ  62-10-0) aan de Kerk van Asten.
Verkoper aangekomen bij tpt - d.d. 19-1-1734 - van Francis Zaris.

Koopsom: ƒ 50,-.
 
R 15 fol. 152 01-02-1743
Gezien het request van Arnoldus Tho Poel, schepen, te Venroy, dat, op 23-1-1743,
is overleden de Heer Francis van de Cruys, pastoor, te Asten, zonder testament 
na te laten. Door dit overlijden is de Heer Antoni Tho Poel, zoon van Hendrik
Tho Poel - en Elske van de Cruys, zijnde suppliants halve broeder, voor ╝e deel
erfgenaam geworden van Franciscus van de Cruys.
Omdat Anthoni Tho Poel sedert enige jaren zijn zinnen niet machtig is, doch in-
nocent, zodanig dat hij telkens in stilte is zwervende, reizende en weglopende
zonder dat men weet waar hij zich bevindt.    
Omdat de Costuymen van 's Bosch - titel 16 art. 20 statuδren:
"Dat vader en moeder aflijvig worden, nalatende sotte offte uytsinnige kinderen,
de vrienden schuldig sijn hetselve aan de wet te kennen te geven".
Titel 17 art. 2 en 13 zeggen nog - dat die kinderen moeten zijn en blijven 
voor-zien van een momboir - enz. enz.
Vanwege de grote erfenis die gade geslagen en geadministreerd moet worden stelt
suppliant voor om tot momboiren aan te stellen: 
- Michiel van de Cruys, president schepen, alhier - en
- Jan Verhoysen.



Naschrift: Het college gaat hiermee accoord.
           Zij worden beδdigd.
R 95 fol. 146 04-02-1743
Mattijs Philips Timmermans, te Hees, verkoopt aan Antoni Marcelis Coolen:
- de helft van huis, hof en aangelag - in den Hemel ╜ l.

1. kn Jan Verbeek



 2-3. de straat
- de helft van land en groes - in gebruik bij Jan Slegers.
De andere helft is van Peter en Jenneke, kinderen Mattijs Philips Timmermans -
g.m. Hendrien Fransen van Weert.

Koopsom: ƒ 200,-.
Met deze - ƒ 200,- wordt een obligatie afgelost aan de erven van Willem Aart 
Smits - d.d. 8-1-1731 - t.l.v. Mattijs Ph. Timmermans.
R 95 fol. 147 07-02-1743
Catrina Bosmans, geass. met Johannes de Merode, te Asten, verkoopt aan Hendrik
Jacob Martens:
- land aan het Cloostereynde 1 l. 42 r.

1. weduwe Jan Peters
 2-3. kn Joost Joosten

4. kn Jacob Martens
- land aan het Cloostereynde 1 cops.   

1. weduwe Jan Peters
2. weduwe Frans van Hugten
3. kn Jacob Martens
4. kn Joost Joosten

- groes den Brant 2 l.
1. Joseph Vervoordeldonk
2. Jan Peters
3. Bendert van Hoof
4. den Armen van Asten

Belast met: 1 cop en 1 maatje rogge/jr. aan Juffr. Schenaarts, te Eyndhoven,
            in een meerdere rente.
Verkoper aangekomen bij versterf van haar ouders - deling 10-11-1732.

Koopsom: ƒ 60,-.
R 95 fol. 148 09-02-1743
Jan Jelis Philips van Hugten verkoopt aan Jelis Philipsen vn Hugten, zijn vader:
- huis, hof en aangelag - aan den Diesdonk 3 l.

1. Jan Jan Smits
2. de straat

- land den Bergacker 4 l.
1. de verkoper
2. de straat

- den Heyacker 4 l.
1. Jan Smits
2. de straat

- land de drie Copse 1 l.
- land de Voorste acker 4 l.
- land de Langenacker 1╜ l.
- den agterste Willigenacker 1╜ l.

1. Jan Smits
2. Jan Dirx

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

1. de Beek
- groes het Weyvelt 7 l.

1. weduwe Willem Slaats
- groes het Bosvelt 10 l.

1. Jan Smits



Verkoper aangekomen van Antoni Heycoop - tpt - d.d. 13-9-1738.
Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 75,-.
Die betaald moeten worden aan Antoni Heycoop wegens het voors. transport.
R 119 fol. 9vo 12-02-1743
Jan Sprengers, te Tongeren, is namens zijn vrouw voor ╝e deel erfgenaam gewor-
den van de goederen van wijlen Heer Francis van de Cruys, in zijn leven pries-
ter, te Asten.
Jan Sprengers is - ƒ 350,- schuldig aan Hendrik Berten, president, te Woensel,  
schepenen Eyndhoven - d.d. 15-6-1742 en geregistreerd te Asten - d.d. 27-7-1742.
Om deze reden ziet hij voorlopig af van het aanvaarden der erfenis en geeft 
machtiging aan Michiel van de Cruys, president, die mede als momboir over de 
innocente Antoni Thopoel, een participant in de erfenis is, om te zorgen dat de 
voors. som wordt betaald alvorens hij iets uit de nalatenschap zal aanvaarden.
R 15 fol. 157 18-02-1743
- Jacobus Losecaat, drost, aanlegger - contra - Pieter Willem Loomans, gedaagde.
  - fol. 189 - 23-11-1744 - Gedaagde wordt opgelegd te betalen - ƒ 24-5-4 we-
                            gens salaris en gedane "verschotten".
R 15 fol. 158 18-02-1743 1/2
- Francis Coolen, koopman, te 's Bosch, aanlegger - contra - Joost Verberne,

gedaa
gde.
R 33 - 52 01-04-1743 2/2
Francis Coolen, koopman, te 's Bosch, aanlegger.
- contra
Joost Verberne, gedaagde.
6. Gedaagde is aan aanlegger - ƒ 131-3-8 schuldig wegens geleverde winkel-
   waren.
   E.e.a. volgens bijgevoegde copie uit het "schultboek" 1735 - '39. 
R 15 fol. 158 18-02-1743
- Francis Coolen, koopman, te 's Bosch, aanlegger - contra - Jan Janse Paulus,

gedaa
gde.
R 119 fol. 10vo 18-02-1743
Oculaire inspectie van huis en hof - in het Dorp - van Antoni de Kuyper -
tpt. 31-1-1743.
- Het dak boven de kamer te repareren waar nodig en de vorst te vernieuwen om-
  dat die open ligt.
- In de kamer de vloer en de glazen te repareren, zijnde geen binnenraam in het 
  kozijn.
- De zolder boven de "neere" is zeer slecht.
- De wand aan de "neere" van de muur tot den "tobbalk" is open en nodig om ge-
  repareerd te worden.    



R 95 fol. 149 04-03-1743 ook: R 137 - fol. 41vo - 14-1-1743.
     Condities en voorwaarden.

Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, St. Jan 1742 - '43,
verkopen de geabandonneerde goederen van de weduwe Jan Hendriks, zijnde nu van
de gemeente.
Zij verkopen aan Aart Slegers: 
- land 1╜ l.

            1-3-4. Laurens Roymans
- de Rayacker 1╜ l.

1. Aart Slegers
   2. Lambert Verheyden

3. het aangelag - gekomen van Canters
Koopsom: ƒ 0,-.

Conditie: De lasten te betalen vanaf 1745.
Zij verkopen aan Tiele Peter Coolen de goederen gekomen van Hendrik Canters:
- groesveldje 2 l.

1. de Nieuwe Erve
            2-3-4. de goederen van Hendrik Canters

Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Dit stukje is gekomen van de weduwe Jan Hendriks.
- het voorste Weyvelt 7 l.

1. Cotshausen
2. de gemeente

- wei- of teulland 7 l.
 1-3. de gemeente

Verponding: ƒ 1-6-0/jr.
- groes het Jansveltje 2 l.

1. het voorste Weyvelt
3. de gemeente

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
- het agterste Weyvelt 8 l.

1. Lambert Verheyden
2. de voors. percelen

Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
- groes Peer Polleveltje 3 l.

1.  het  veldje  gekomen  van  de  weduwe  Jan 
Hendriks

            2-3-4. de goederen gekomen van Canters
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.                         Koopsom: ƒ 0,-.
Conditie: De lasten te betalen vanaf 1745.
Zij verkopen aan Laurens Meusse Roymans de goederen gekomen van NN.
- een akkertje en drieske - het Heufke 2 l.

1. het straatje
2. Lambert Verheyden
3. het Weyvelt

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
- een acker van 5 lopense 5 l.

1. de Keyzerstraat
            2-3-4. Laurens Meusse Roymans

Verponding: ƒ 1-5-0/jr.
Bede - ƒ 1-5-0/jr.
- heiveld de Heuf 7 l.

1. Aart Slegers
2. de koper

Koopsom: ƒ 0,-.



Conditie: De lasten te betalen vanaf 1745.
Zij verkopen aan Jan Wilbers de goederen van NN.
- land de Rayacker 1╜ l.

1. Dries Peter Driessen
            2-3-4. Jan Wilbers

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 0,-.

Conditie: De lasten te betalen vanaf 1745.
Zij verkopen aan Antoni Aart Seegers:
- groes de Bogt 1╜ l.

1. Goort Canters
2. Jan Peters

Gekomen van Aart Verrijt en heeft op 5-5-1738 geen geld mogen gelden.
Verponding: ƒ 0-11-0/jr. Koopsom: ƒ 20,-.
Zij verkopen aan Antoni Slaats de goederen van NN:
- huis, hof, aangelag, groes en land - te Ostappen.
  Deze goederen werden bewoond en gebruikt door Antoni Slaats en zijn voor de
  lasten blijven liggen.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. (ƒ 62-10-0) aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 19-09-8/jr. - waarvan ƒ 0-12-0/jr. van de kn Wilbert Daniels
Bede - ƒ  6-19-8/jr. Koopsom: ƒ 2,-.
Zij verkopen aan Antoni Hasen en gekomen van NN:
- land 4 l.

 1-3. de gemeente
Verponding: ƒ 2-9-00/jr.
Bede - ƒ 0-6-14/jr. Koopsom: ƒ 0,-.
Zij verkopen aan Hendrik Jan Canters en gekomen van NN:
- land - geweest van Hendrik van den Bleek 4╜ l.

1. Jelis Vreynsen
2. Cotshausen

 3-4. de gemeente
Verponding: ƒ 2-19-6?jr. Koopsom: ƒ 0,-

 
Zij verkopen aan Lambert Lamberts Verheyden:
- een aangelag - gekomen van de weduwe Jan Hendrix. 2 l.

1. de gemeente
2. Lambert Verheyden

Verponding: ƒ 0-8-0/jr. Koopsom: ƒ 0,-.
Zij verkopen aan Peter Willem Loomans en gekomen van NN:
- een akkertje het Nootje 3 copse.

1. Cotshausen
2. kn Hendrik Tielen
3. de hei
4. Joost Hoebergen

Verponding: ƒ 0-4-4/jr. Koopsom: ƒ 0,-.
R 95 fol. 154 04-03-1743
Jan Verberne verkoopt aan Andries Verreyt:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Johanna Willem Loomans



2. de Kosterij e.a.
- groes het Hoyvelt in 't Root 3 l.

1. Johanna Willem Loomans
2. weduwe Francis Verreyt

- land de Weeg 3 cops.
1. Martinus Jan Paulus
2. den drossard

- land de Heesacker 3 l.
1. Johanna Maria Loomans
2. weduwe Francis Verreyt

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

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

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

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

- groes het Weyvelt met de hey 4 l.
 1-2. Lambert Lamberts

Belast met: ƒ 1-2-8/jr. (ƒ 28-17-8) aan den Armen van Asten.
- 1/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan de Kempenaar van het Gemene 

Land -   8 kan rogge in totaal, is ƒ 14-17-10.
Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 08-5-1738 - en
                             - d.d. 25-3-1741.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 95 fol. 155 04-03-1743
Jan Croymans, te Deurne, verkoopt aan Jan Dirks van Veggel, te Deurne:
- de helft van een hooiveld de helft is 3 l.

1. weduwe Jan Cornelis van de Mortel,
      te Deurne

3. de Aa
4. doctor Canters

Belast met: ƒ 0-4-0/jr. (ƒ 5,-) aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 61,-.

R 95 fol. 155vo 04-03-1743
Tielen Peeter Coolen verkoopt aan Lambert Lamberts Verheyden:
- een groesveltje 2 l.

          1-2-3-4. de goederen gekomen van Canters
- het voorste Weyvelt 7 l.
- weiveld of teulland 7 l.
- groes het Jansveltje 2 l.
- groes het agterste Weyvelt 8 l.
- groes het Peer Polleveltje 3 l.
De goederen zijn tot 1745 vrij van lasten.

Koopsom: ƒ 0,-.



R 95 fol. 156vo 05-03-1743
Andries Janse Verheyen verkoopt aan Aart Wilberts - ╝e deel onverdeeld in: 
- huis, hof en aangelag geheel 2 l.

1. Laurens Jan Everts  
2. Jan Coolen

- land het Dijkervelt 10 l.
1. Marcelis Geven
2. Peter Koppens

- het Startveltje 6 l.
1. Antoni Voermans
2. de koper

- groes Jan Aartsveltje 6 l.
- groes het Agterste velt 8 l.
- groes het Voorste velt 6 l.
- groes de Veldekens 2 l.
- land Tijs Botersacker 3 l.
- land de Startacker 2 l.
- land de Langenacker 2 l.
- land het Lankackertje 2 l.
- land Jan Lauwenackertje 3 l.
- land den Beemderacker 2 l.
- land 2 l.
- land aan den Hoolen 3 l.
- de Venacker 5 cops.
- land de Hoffstad 2 l.
- land den Heesacker 3 l.
- land de Hoffstadacker 3 l.
- land den Lijtentijtacker 1 l.
- groes het Beekervelt 3 l.
- land het Oulantacker 2╜ l.
- land aan de Hapheg 2╜ l.
- de Hoffstatacker  ╜ l.
- in de Beekeracker  ╜ l.
Belast met: ╝e deel van ƒ 3-12-0/jr. (ƒ 23-15-00) aan het Gemene Land.

- ╝e deel van ƒ 2-05-0/jr. (ƒ 14-06-04) aan den Armen of Kerk van
Bakel.

- ╝e deel van ƒ 0-05-0/jr. (ƒ  1-11-04) aan den Armen van Deurne.
- ╝e deel van ƒ 3-15-0/jr. (ƒ 24-13-12) aan den Armen van Asten.
- ╝e deel van ƒ 0-19-0/jr. (ƒ  6-01-12) aan het Huis van Asten. 
- ╝e deel van ƒ 3-00-0/jr. (ƒ 18-15-00) aan Gerrit Raassens, te 

Eyndhoven.
- ╝e deel van 3 cop rogge/jr. in een meerdere rente, met meer 

andere,
aan de Kempenaar.

Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn schoonvader, Antoni Peters.  
Koopsom: ƒ 105,-.    

R 95 fol. 158 05-03-1743
Jan Goort Loomans verkoopt aan Andries Janse Verheyen:
- de helft van een wei- en de hooiveld - de Bevertkoot geheel 20 l.

1. Peter Jan Wilberts
2. de Aa
3. Jan Teysse van Dijk

De koper, de helft van het voors. veld, vooraf te delen tegen Jan Teysse van 
Dijk die de andere helft heeft gekocht.
Belast met: ƒ 4-5-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.



Koopsom: ƒ 142-10-
0.
R 162a 05-03-1743
Taxatie van de onroerende goederen van Heer Francis van de Cruys - overleden
31-1-1743.
Antoni Janse van Rooy is mede-erfgenaam.

W
aarde:
- huis en hof - in het Dorp ƒ 500,-

1. kn Peter Koopmans
2. Joost Willem Loomans

 3-4. de straat  
20e penning is ƒ 25,-.
R 137 fol. 46vo 06-03-1743
Condities en voorwaarden waarop:
- Maria van de Cruys - geass. met haar neef, Hendrik van de Sande, te Leende,
- Jan Sprengers - g.m. Anna Geertruy Kerstens, schepen, te Tongeren,
- Antonis Jansen van Roy, te Leende,
- Arnoldus Tho poel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president,
  als aangestelde momboiren over de innocente Heer Antonis Tho poel 
allen als erfgenamen van wijlen Francis van de Cruys, in leven Rooms Priester,
diens roerende goederen verkopen.

Zeer grote veiling.
- koper, tin, aardewerk, ijzer, beddegoed 
  o.a.:
  - een roodkoperen ketel ƒ  12-15-00
  - een leren stoel ƒ   7-
08-00
  - vier bedden ƒ  81-
15-00
  - een glazenkast ƒ  14-
10-00
  - een ledikant ƒ  13-
05-00
  - een kast ƒ  15-00-00
  - een zilveren kom, 6 loot, met vijf zilveren lepels,
    14 loot, het loot - ƒ 1-2-0 ƒ    22-00-00      

totaal opbrengst    ƒ 687-04-
10

Specificatie:
- Door de erfgenamen zelf, is op deze veiling aangekocht
  voor ƒ 
224,-
- Aan Antoni van Roy "getelt" ƒ 100,-
- Aan Goort Loomans - voor geleverde rogge aan de erfge-
  namen - ter uitreiking aan de arme mensen ƒ  17,-
- Allerlei kosten ƒ 
338,-
- Willem Loomans - wijnleverantie ƒ     8,-  

ƒ 
687,-
R 95 fol. 159 07-03-1743
Pieter Willem Loomans verkoopt aan Antoni Antoni Voermans:
- land den Bruystenacker 3 l.

1. Jan Walraven
2. Martinus Jan Poulus
3. de weg



4. de hei
Verkoper aangekomen bij koop - d.d. 27-4-1740.

Koopsom: ƒ 10,-.



R 23 fol. 125ev. 09-03-1743
- Jan van Hoek, aanlegger - contra - Jacobus Souve, gedaagde.
  - Gedaagde is nog schuldig - ƒ 1-15-4 wegens gemaakte en geleverde schoenen.
- Antoni Willem Loomans, aanlegger - contra - Jacobus Souve, gedaagde.
  - Gedaagde is nog - ƒ 2-15-0 schuldig wegens huur van een groesbeemd in 1742.
- Jan Tijsse van Dijk en Tomas Coolen, oud armenmeesters, aanleggers - contra -
  Goort Franse van Bussel, gedaagde.
  - Invordering van - ƒ 4-13-2, zijnde een rest van een rente van - ƒ 4-10-0/jr.
    staande op de goederen van Antoni Goort van den Eekelkamp - 1737 - '39.
  - fol. 126 - ook over 1740 - '42 moet nog betaald worden - ƒ 5-5-4.
- De borgemeesters, 1736, hebben nog te vorderen van:
  - Hendrik Jacob Martens - mede-erfgenaam van Mattijs Vermeulen 

ƒ 2-
11-05
  - Mattijs Bollen - als erfgenaam van Hendrik Peter Bollen ƒ 7-06-10
  - Frans Lambers ƒ 3-
08-00
  - weduwe Claas van Weert       ƒ 6-03-00
- Jan van Riet, collecteur der Gemene Middelen, 1740, heeft nog te vorderen
  van:
  - Jan Dirks van Hugten ƒ 4-06-8
  - Marten van Bussel    ƒ 7-15-8
  - kn Jan Vrients ƒ 3-
08-8
  - weduwe Jacob Bosbremer ƒ 4-02-0
  fol. 132 - alsnog van:
  - Pieter Willem Loomans ƒ 9-00-0
R 95 fol. 159vo 11-03-1743
Jan Goort Loomans verkoopt aan Jan Tijsse van Dijk:
- de helft van een hooi- en weiveld - de Bevertkoot geheel 20 l.

1. Willem Geven
2. Peter Jan Wilberts
3. de Aa
4. de koper

De achterste helft is aan de koper verkocht, zijnde af te delen tegen Andries
Verreyt, die de voorste helft heeft gekocht op 5-3-1743.
Belast met: ƒ 4-5-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 140,-.
R 119 fol. 11 15-03-1743
- Hendrik Jacob Martens - aan Voordeldonk,
- Antonis Jacob Martens, te Lieszel,
Kinderen en erven van wijlen Jacob Martens - en Perijn Janse van Helmont, aan
Voordeldonk.
Zij delen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Antoni Jacob Martens
- huis, hof en aangelag - aan het Cloosterend 1╜ l.

1. Michiel Tomassen
2. de straat

- land de Waterdel 2 l.
1. IJsbout Martens



2. weduwe Jan Peters 
- land de Langenacker 2 l.

 1-2. Wilbert Alberts
- land het Heytvelt 4 l. 30 r.

1. Wilberts Alberts 
2. de gemeente

- land den Hoogenacker 5 cops.
1. Peter Jacob Coolen
2. kn Peter van de Vorst

- land het Neyvelt 2 l.
1. Wilbert Alberts
2. kn Jan Goorts

- land het Leegvelt 3 cops.
1. Michiel Tomasse

- heigroes het Broekvelt 2 l.
1. kn Joost Joosten
2. de gemeente

- groes het drieske bij Wilbert 1 l.
 1-2. Wilbert Alberts

- een heyvelt 5 cops.
1. de gemeente
2. Antoni Jacob Martens

- groes het Leegvelt 3 cops.
1. Peter Jacob Coolen
2. Antoni Jacob Martens

- de helft van een groesveld - de Waterdel geheel 3 l.
1. de acker - de Waterdel

- groes Jan Albertsvelt 2 l.
1. Juffr. Schenaarts
2. Paulus Geven

Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-9-8/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.

Verponding: ƒ 8-8-10/jr.
Bede - ƒ 3-6-00/jr.
2e lot: Hendrik Jacob Martens:
- huis, hof en aangelag - genaamd "de Bus" 5 l.

1. Aart Sterken
2. kn Joost Joosten

- land de agterste Schop 1╜ l.
 1-2. Marten IJsbouts

- land den Agterbosch 4╜ l.
1. Mattijs Bollen
2. Gerrit Peters

- land den Stappert 3 l.
1. Aart Sterken
2. erven Stephanus van Overschuur 

- land den Hutacker 5 cops.
1. Joseph Vervoordeldonk
2. Hendrik Jacob Martens

- land het Rinkvelt 2 l.
1. kn Jan Goorts
2. Dries Kuypers, te Lierop

- groes het Voordeldonksvelt 3 cops.
1. Joost Kerkers
2. weduwe Jan Peters

- groes den Binnendries 1 l.



 1-2. Hendrik Jacob Martens
3. IJsbout Martens

- de helft van een groesveld - de Waterdel 3 l.
1. den Hutacker

Belast met: ƒ 2-17-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
- ƒ 4-03-8/jr. in drie posten - aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.

Verponding: ƒ 8-8-10/jr.  
Bede - ƒ 3-6-00/jr.
Er zijn geen leengoederen bij.
R 119 fol. 14vo 18-03-1743
- Aart Verhees - g.m. Maria Marcelis Daandels,
- Daniel Marcelisse, te Blaarthem,
- Dirk Marcelis Marcelis, te Neerweert,
- Jan Marcelis Daandels - g.m. Maria Jansen
Kinderen en erven van Marcelis Daniels - en Lijneke Jan Dirks, te Heusden.
Zij verklaren te doen - behoorlijke en wettige handlichting t.b.v. de respecti-
velijke crediteuren zoals dezelve bij en mits deze zijn doende tot verhaal van
- ƒ 200,- met de intrest van dien, volgens obligatie - d.d. 15-3-1685 - aan 
Elisabet Kuypers - weduwe Jan van Enten - ofwel aan het Corpus van Asten ver-
schuldigd, alsmede tot verhaal van een jaarlijkse rente van - ƒ 25,- aan het
Huis van Asten verschuldigd zijnde t.l.v. de goederen door wijlen hun voorn.
ouders nagelaten t.w.:
- huis, schuur, schop en aangelag met teul- hooi- en weilanden - te Heusden.
Nu gebruikt wordende door: Jan Benders van Hooff,

  - Leendert Janse van Hooff,
  - Jan Aarts,
  - Mattijs Dirks,
  - weduwe Hendrik Slaats,   
  - Jan Peters van Bussel,

Om procedures en onkosten, die tot verhaal van voors. rente en kapitaal op de
voors. goederen staande, te voorkomen stemmen zij in met openbare verkoop der
goederen en zij machtigen ten deze Johannes de Merode, te Asten, mits doende 
behoorlijke en wettige rekening, bewijs en reliqua.
R 119 fol. 15vo 26-03-1743
- Pieter Willem Loomans - en
- Antoni de Kuiper
verklaren ter instantie van Godefridus Erens, requirant, te Hees, dat zij zon-
dagmiddag, 3 maart, t.h.v. deze zijn geweest met hem, requirant, en Willem
Roefs en zijn vrouw.
Dat toen door hen is gehoord dat de requirant met Willem Roefs "verscheyde
woordenwisselingen met den anderen hadden over enige percelen lant, gelegen
onder Hees, die door de requirant sijn gekogt van de kinderen Goort Roefs die
den voorn. Roefs zijde deselve te zullen vernaderen en dat Willem Roefs seyde 
dat hij wel een ducaat zoude geven dat de gemelde goederen door de requirant 
gekogt en door den voorn. Roefs vernadert of te sullen vernaderen zoude zijn en 
blijven voor de kinderen waarvan deselve goederen gekoomen sijn, dat de requi-
rant daarop seyde: "Dat leg ik in kennis, en daar neem ik genoege mede, ik wil
wel voor de kinderen afstant doen en de goederen aan haar laten, dan behoefde 
geen vernadering te doen" Daarop de voorn. Roefs genoegen nam en met den re-
quirant afspraak maakte om op dinsdagsavonts e.k. aan het huys van den requi-
rant, tot Hees, te komen om te saame bij de zwager van den requirant te gaan 
en over de vernadering off koop te spreeken en met elkander te stellen dat het 



selve in der minne uyt de weerelt soude geraaken".
Waarmede de voornoemde comparanten hun "sinceere" en oprechte verklaring beδin-
digen.      
R 118 fol. 116 01-04-1743
- Peter Mattijs Timmermans, te Geldrop, voor zijn zuster Jenne Maria Timmer-
  mans - en
- Antoni Marcelis Coolen.
Zij verdelen de goederen hen aangekomen bij overlijden van hun moeder en bij
tpt. - d.d. 4-2-1742.
1e lot: Jenne Maria Timmermans
- de helft van een akker - de Lochte 2 l.

1. weduwe Antonis de Smit
- de helft van een akker - de Linderstraat 7 copse.

1. Francis Timmermans  
- de helft, naast de herbaan, van - de Loverbosch 1 l.
- land in de Loverbosch 2 l.

1. Goort Hoefnagels
2. Peter Voermans

- de helft van een groesveld - het Linder 3 l.
1. Antoni Voermans

- de helft van den dries int Linder 3 l.
1. Jan Aarts

Verponding: ƒ 2-13-11/jr.
Bede - ƒ 1-00-14/jr.
2e lot: Antoni Marcelis Coolen
- de helft van een akker - de Lochte 2 l.

1. Jan Jansen van Dijk
- de helft van een akker - de Lindersestraat 7 cops.

1. Francis Timmermans
- de helft, naast de Lindersestraat van - de Loverbosch 7 cops.
- land 2 l.

1. Francis Timmermans
2. Goort Hoefnagels

- de helft van Leen groesveld - het Linder 3 l.
1. weduwe Jan Haase

- de helft van den dries int Linder 3 l.
1. Philips Waarenberg

- het huis met aangelag - in het Dorp - genaamd "den Hemel"
1 l.

          1-2-3-4. de straat
  Gereserveerd de eene eynde de erfgenamen Jan Willems Verbeek om samen pu-
  bliek te verkopen.
Verponding: ƒ 2-13-11/jr.
Bede - ƒ 1-00-14/jr.
R 59 fol. 160 04-04-1743
Dirk Janse van de Sande, te Meyl, verkoopt aan Hendrik Joosten van der Sande:
- land en hei het Sant 18 l.

1. Hendrik Joosten van der Sande
2. de gemeente

- groees de Haag 4 l.
1. Hendrik Jacob Martens
2. Jan Peters

- groes het Aaveltje ╜ l.
1. Goort Gielis van Doorne
2. kn Dirk Wagemans

Koopsom: ƒ 25,-.
R 119 fol. 18vo 23-04-1743



Maria van de Cruys - g.g.m. Gevard van Doorn, in het Dorp, testeert.
Al haar goederen te verdelen in acht gelijke porties en welke bestemd zijn 
voor:
- de drie kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch m.n. Jan, Francis en
  Hendrik - ieder 1/8e deel.
- de v≤≤r-kinderen van Hendrik van de Sande - g.g.m. Lusia van Roy, te Leend,
  m.n. Bartel en Jan - 1/8e deel.
- Antoni van Rooy, te Leende - 1/8e deel.
- Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers, te Tongeren - 1/8e deel - onder be-
  ding dat de verkrijgers van dit 1/8e deel verplicht zijn in de boedel in te 
  brengen, op straffe van uitsluiting, de - ƒ 200,- als door testatrice ten 
  hunne behoeve is opgenomen van Willem Verhaseldonk - obligatie - 15-10-1742.
- Heer Antoni Thopoel - 1/8e deel - onder voorwaarde:
  Dat, mocht na het overlijden van de testatrice bevonden worden dat voorn. 
  Heer gedurende zijn leven lang een goede verzekering heeft, naar zijn staat,
  en hij daartoe geen verdere middelen nodig heeft dit 1/8e deel gelijkelijk
  over de zeven andere porties verdeeld mag worden. Na overlijden van voorn. 
  Heer zal eveneens dit 1/8e deel aan de zeven andere ten goede komen.
Na overlijden van de testatrice, op de dag van haar begrafenis, zal worden ge-
bakken "3 mouwen koorn off rogge" welk brood door de armmeester aan de arme 
mensen, alhier, zal worden uitgereikt.   
Als test. exc. worden benoemd: Tomas Cocke, kapelaan, te Asten - en

   - Michiel van de Cruys, president.
R 119 fol. 21 2-5-1743
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van de Heer Otto, rentmeester
van het Groot Gasthuys van 's Bosch, dat het Gasthuys in eigendom heeft gehad:
- een huis met groes en land - in verhuur - laatste huurder, nu eigenaar,
  Jan Janse Walraven.
De goederen zijn in opdracht van de collecteurs der landsverponding, 1730, ge-
δxecuteerd wegens verschuldigde verponding - d.d. 10-3-1732.  
Opbrengst - ƒ 82,- welke geconsumeerd zijn door kosten en onbetaalde lasten.
Het Gasthuys bezit thans geen andere goederen te Asten dan een clamptiende.
R 119 fol. 22 02-05-1743
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur der
ordinaire coninxbede, 17-9-1741 - '42, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Marten Martens  ƒ  3-15-00
- Elske Martens ƒ  1-13-00
- Peter Aart Keyzers ƒ  1-17-00
- Martinus van de Loverbosch - 7 posten ƒ 12-04-06
- Francis Tijs Canters ƒ  2-02-00
- Hendrik Willems van den Eerenbeemt   ƒ  3-12-00
- Lambert Tijssen ƒ  3-12-06
- weduwe Willem van Hugten ƒ  2-06-12
- Jan Doll ƒ  1-05-00 - doorgehaald.



- kn Jan Vrients ƒ  2-17-14
- Philips Warenberg ƒ  5-00-10
- Pieter en Jan Willem Loomans ƒ  4-05-02
- weduwe Frans Marten Doensen ƒ  2-13-06
- erven Jan Paulus ƒ  0-12-00
R 59 fol. 161 04-05-1743 ook: R 137 - fol. 60 - 19-3-1743.

     Condities en voorwaarden.
Andries Verreyt verkoopt aan Jan Goort Loomans:
- groes het Keulbeemtje - aan den Diesdonk 1 l.

1. Aart Jan Aarts
2. de smit van Bakel

Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
- hooiland de Spleet - in de Voort gelegen 1 l.
  "Rijdende" met Dirk Verduyseldonk en Francis Willems, te Vlierden.
Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
- groes het Hoyvelt - te Ostappen 5 l.

1. de Aa, 
   2. Aart Slegers en de kn Jan van Bree

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
- groes het Weyvelt met de hey - te Ostappen 4 l.

 1-2. Lambert Lamberts
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
De verkoper aangekomen bij koop.

Koopsom: ƒ 117,-.
Nog werd verkocht:
- huis, stal en hof - in het Dorp 3 cops.

 1-3. de straat
2. Aart van Moorsel
4. Johanna Maria Loomans

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koper werd: Jan Lambers - voor ƒ 152,-. Deze blijkt echter niet aan alle con-
                                        dities van de verkoop te kunnen vol-

doen.  
De verkoper protesteert.

R 15 fol. 159 06-05-1743
Peternel Jan Goossens - weduwe Hendrik Hoefnagels, te Hoefnagels, aanlegster -
contra - Jan Frans Doense, gedaagde.
R 33 - 52 06-05-1743
Peternel Jan Goossens - weduwe Hendrik Hoeffnagels, te Liessel, aanlegster.
- contra Jan Frans Doensen, gedaagde. 
Gedaagde heeft in 1742 van aanlegster gekocht - een runderbeest - voor ƒ 20,-.
Te betalen Kertmis l.l.
R 15 fol. 159 06-05-1743
Gezien het request van Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts, als momboiren van 
Jenne Maria Loomans - waarin o.a.:
Dat Willem Jan Loomans aan zijn dochter Jenne Maria, voor schepenen van Weert,  
heeft overgedragen al zijn rechten die hij heeft op de goederen gelegen te 
Weert en afkomstig van zijn broeder, Peter Jan Loomans en zijn dochter Helena
- uit zijn huwelijk met Margareta Houtappels - acte van renuntiatie nr. 1.
Bij ingewonnen advies van een onpartijdige rechtsgeleerde is te verstaan gekre-
gen dat alles rechtmatig verlopen is - advies nr. 2.
Wij hebben Goort Brengers - weduwnaar van Margareta Houtappels, in tweede hu-
welijk, menigvuldig verzocht tot een minnelijke scheiding en deling van de 
goederen - in volle eigendom geweest van Peter Jan Loomans - en voor de helft 
op voorn. (W.J.)Loomans gedevolveert en op Margarita Houtappels.
Tot nu toe is e.e.a. vruchteloos gebleven.
Wij verzoeken U, ons te authoriseren om met rechtsmiddelen van Brengers een 
behoorlijke staat en inventaris van de goederen te verkrijgen.



En deze daarna, samen met Brengers, onder de hand of publiek, te mogen verko-
pen.
Naschrift: Machtiging wordt door het College verleend.
R 59 fol. 162 07-05-1743
Jan Frans Doensen verkoopt aan Anna Maria Franse Verschuure - weduwe Jan Ver-
berne:
- land 9 cops.

1. Michiel van de Cruys
2. Jan Jansen van Dijk

 3-4. de weg
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn vader, voor de helft, de wederhelft
is van zijn moeder, Peternel Verhindert.

Koopsom: ƒ 54,-.
R 59 fol. 162vo 17-05-1743     ook: R 137 - fol. 65 - 3-4-1743.

          Condities en voorwaarden.
- Antoni Marcelis Coolen - en
- Peter Mattijs Timmermans, te Geldrop, voor zijn zuster Jenne Maria Timmemans.
Zij verkopen aan Michiel van de Cruys:
- huisplaats en hof - in den Hemel 1 l.

            1-2-3. de straat
4. erven Willem Verbeek

De eerste verkoper aangekomen bij koop,
de tweede verkoper aangekomen bij versterf.

Koopsom: ƒ 22,-.  
R 59 fol. 164 17-05-1743 ook: R 137 - fol. 65 - 3-4-1743.

     Condities en voorwaarden.
Antoni Marcelis Coolen verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- de helft van een akker - de Logte de helft is 1 l.
  de zijde naast Jan Jansen van Dijk

2. Peter Timmermans
3. kn Willem Aarts
4. Jan Aarts

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.

Koopsom: ƒ 18,-.
Hij verkoopt aan Francis Peter Coolen:
- de helft in een akker - de Loverbosch 1 l.
  dwars op te delen naast de Lindersestraat en naast 
  de Loverboscheweg
Verponding: ƒ 0-5-0/jr.

Koopsom: ƒ 4,-.
Hij verkoopt aan Francis en Jan Timmermans:
- land 2 l.

1. Francis Timmermans
2. Goort Hoefnagels

Verponding: ƒ 0-19-0/jr.
Koopsom: ƒ 20,-.

Hij verkoopt aan Peter Mattijs Timmermans, te Geldrop - en
                 Jenne Maria Timmermans, te Asten:
- de helft in een groesveld - het Linder de helft is 1╜ l.
  Langs op te delen naast de weduwe Jan Haasen.

3. kn Willem Aart Smits
4. Goort Hoefnagels  

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 32,-.



Hij verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- de helft in een groesveld - den dries in het Linder de helft is 1╜ l.
  Langs op te delen naast Philips Warenberg

3. de straat
4. Jan Aarts

Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 21,-.

R 119 fol. 23vo 18-05-1743
Staat en inventaris van Hendrien Jansen - weduwe Hendrik Kloone - t.b.v. haar
dochter Jenneke.
Zij wil hertrouwen.

Roerende goederen.
- een kast, een kist, vijf stoelen,
- een bed met toebehoren,
- schotels en lepels.
R 119 fol. 24vo 25-05-1743
Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts, als momboiren van Jennemaria Loomans, 
machtigen Mathias Franciscus Loyens, procureur, te Weert, om van Godefridus
Brengers - g.g.m. Anna Margareta Houtappels, te Weert - die eerst gehuwd is 
geweest met Peter Lomans - om van hem of van de momboiren van zijn onmondige
kinderen een behoorlijke en wettelijke inventaris in te vorderen van de goede-
ren nagelaten door Peter Loomans - g.g.m. Anna Margareta Houtappels en haar 
dochter Helena.
Verder om van Godefridus Brengers in te vorderen of te doen maken een behoor-
lijke scheiding en deling van de voors. nagelaten goederen. Dit laatste in 
overleg met Mr. N. Leclere, advocaat, te Roermond.
R 162a 05-06-1743
Taxatie van de onroerende goederen van Maria van den Boomen - overleden 
28-4-1743, te Meggelen.

╝e deel in:
Waarde:

- groes 1 l. ƒ 
2,-

1 de Aa
2. de gemeente

- een heiveld 8 l. ƒ 2,-
1. weduwe Wouter Hoefnagels
2. de Aa     

- groes/hei 3 l. ƒ 3,-
 1-2. Mattijs Jansen                

ƒ
 7,-
20e penning is ƒ 0-7-0.
R 95 fol. 167vo 06-06-1743
- Willem Rooymans - g.m. Hendrina Marcelis Verlensdonk,
- Paulus van der Sande - g.g.m. Jenneke Marcelis Verlensdonk, te Soerendonk,
- Goort Marcelis Verlensdonk,
- Dirske Verlensdonk.
Kinderen en erven van Marcelis Andries Verlensdonk.
Zij verkopen aan Hendrik Joosten van der Sande:
- ╝e deel in huis, hof en aangelag - aan het Sant   geheel 3 l.

1. de Aa
2. erven Mevr. Costerius

- land aan het aangelag - aaneengelegen 18 l.
- groes het Aaveltje ╜ l.

1. Goort van Doorne - te Liessel



2. Jan Paulus - te Liessel
- groes de Leegendries 5 l.

1. erven Mevr. Costerius
2. het voors. land

Koopsom: ƒ 130,-.
R 119 fol. 25vo 08-06-1743
De regeerders van Asten verzoeken t.b.v. Lambert Cornelissen, jongman, staande
ter goeder naam en faam - en "nerende met coopmanschappe" recht van doorgang.
Enz. enz.
R 119 fol. 26 20-06-1743
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van Marten van de Loverbosch
dat deze heeft gehad:
- huis, stal en turfschop - groes en land 30 l.
Huurder: Jan Jansen van Rest.
Ordinaire verponding: ƒ 18-4-00
Dorps reδle lasten  - ƒ 18-4-00
Coninxbede          - ƒ  4-8-10
Op 26-12-1742 is het huis, stal en schop geheel afgebrand.
De huurder heeft om die reden de gronden moeten verlaten.
Bij niet herbouwen van het huis kan men tegemoet zien dat Θn huurder Θn ge-
meente zeer benadeeld worden.
Verder wordt verklaard - dat, op 30-10-1732, is ingevoerd een reglement en 
ordonnantie tot voorkoming van brand - dit n.a.v. haar Ho. Mo. resolutie -
d.d. 6-2-1732.
R 95 fol. 168vo 08-07-1743 ook: R 137 - fol. 71 - 24-6-1743.

     Condities en voorwaarden.
Aart van Moorsel - g.m. Elisabet, dr. Goort Doensen, te Mierlo, verkoopt aan 
Mattijs Muyen:
- land agter de Pastory 1╜ l.

1. Dries Verreyt
2. weduwe Gerrit Verberne



3. de straat
4. Johanna Maria Loomans

Aangekomen van zijn schoonouders, bij deling - d.d. 29-12-1742.
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-0/jr.
Armen     - ƒ 0-6-0.

Koopsom: ƒ 12,-.
- huis, schuur en hof, tot de appelboom, staande bij de deur
  van het huis van Andries Verreyt en gekomen van Goort Doensen 
  en dan van een paal tussen de verkoper en Andries Verreyt ge-
  stoken en zo vervolgens neven de erve van Arnoldus van den Eyn-
  de en Andries Verreyt waar hij woont tot de paal in de heg van
  het aangelag toebehorende aan Johannes Loomans, doch de put 
  staande aan het huis van Andries Verreyt, gekomen van Goort 
  Doensen zal blijven tot gebruik van dat huis en van dit ver-
  kochte huis, welke put door de eigenaren van die beide huizen 
  in gebruik en reparatie moeten blijven - Zie deling 9-12-1742.
- groes of hooibeemd - in het Root 2╜ l.

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Paulus Hoefnagels
3. Lambert Verheyden
4. de weg

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Arme - ƒ 0-06-0

Koopsom: ƒ 145,-.
R 95 fol. 170 10-07-1743
Andries Verreyt verkoopt aan Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Willem Antoni Muyen
2. de Kosterij e.a.  

- groes het Hoyvelt in 't Root 3 l.
1. kn Hendrik Hoefnagels
2. weduwe Francis Verreyt
3. Aart Tielen
4. Johanna Maria Loomans

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

- land de Heesacker 3 l.
1. Johanna Loomans
2. weduwe Francis Verreyt

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

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

Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 4-3-1743.
- land in de Heesacker 1 l. 2 r.

1. Mattijs Muyen
2. Lambert Verheyen
3. Maria Loomans
4. de straat

- land de Snijerskamp 1╜ cops.
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Jan van Dijk
3. Antoni Loomans
4. Jan Verberne

- land het Bergsland 1 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Adriaan Hoefnagels
3. erven Jan Paulus
4. de weg

- groes het Root 2 l.



1. Jan Verhoysen
2. weduwe Francis Verreyt
3. de weg
4. Jan Verberne

Deze vier laatste percelen zijn de verkoper aangekomen bij overlijden van 
zijn vrouw-ouders - deling d.d. 29-12-1742.
Conditie: Recht van terugkoop.

Koopsom: ƒ 342,-.
R 95 fol. 172 12-07-1743
Hendrik Halbersmit - g.m. Anna Maria Clemans zijn nader van den bloede aan 
Antoni van Riet - g.m. Hendrien Clemans dan Jan van Riet.
Zij vernaderen - zie: R 95 - fol. 103 - 13-7-1742.
Opmerking: Onduidelijk is of deze acte is gepasseert - zie Verponding 

     1742 - 1753. 
G.S.
R 95 fol. 173 12-07-1743
Pieter van Riet is nader van den bloede aan Antoni van Riet dan Jan van Riet.
Hij vernadert - zie: R 95 - fol. 172 - 12-7-1742.
Opmerking: Onduidelijk is of deze acte is gepasseert - zie Verponding

     1742 - 1753. 
G.S.
R 15 fol. 164 15-07-1743 1/4
Gezien het request van Aart Driessen de Zeeger - dat hij aan Marten Frans van 
Bussel voor vijf jaar heeft verhuurd en bij deze in gebruik:
- huis, land en hooivelden - in de Stegen - en competerende aan Hendrik Wil-
  lems van den Eerenbeemt.
De huurder is nog schuldig, in de twintig gulden, wegens huurachterstand en 
in de dertig vat rogge.    
Hij heeft ook, gedurende zijn huurperiode, weinig of geen lands- of dorpslasten 
betaald.
Omdat op voorn. van Bussel "weinig of geen verhaal" en de suppliant ook beducht
is dat de "schaar te velde" ook van het land gehaald wordt - waardoor hij met 
nog grotere schade blijft zitten, verzoekt hij - verwijzende naar titel 13 
art. 10 van de Costuymen van 's Bosch: 
- "alle haaffelijke en erffhaaffelijke goederen en mobilen die bevonden werden 
in een gehuurt huys off erve den huurling toebehoorende verbonden zijn voor 
  den huurder etc." 
om hem te machtigen de voorn. schaar ten velde" te arresteren enz. en te laten 
verkopen tot verhaal van de achterstaande lasten.
Naschrift: "Fiat" van het College.     
R 33 - 52 15-07-1743 2/4
Aart de Zeeger heeft aan Marten Frans van Bussel - voor vijf jaar verhuurd -
en door deze vijf jaar gebruikt:



- huis en aanhorende landerijen - in de Stegen - en competerende aan Hendrik 
  Willems van den Eerenbeemt.
Huurder is, behalve een deel der huurgelden, nog schuldig, in de twintig gulden
aan geld. Alsmede dertig vat rogge.
Ook aan lands- en dorpslasten is hij een aanzienlijke som ten achter.   
In aanmerking genomen dat van de huurder, behalve "de schaar" weinig of geen 
verhaal te halen is. En omdat verhuurder in zijn kwaliteit "niet sonder redenen
bedugt is dat de schaar" door huurder van het veld gehaald wordt, zodat hij Θn
de huur mist Θn verantwoordelijk voor de "lasten" is.
Suppliant vraagt om toestemming om de "schaar te velde" in arrest te mogen 
stellen en deze te laten verkopen.
Naschrift: Jan Jansen, vorster, heeft Marten Frans van Bussel op de hoogte ge-
           steld.
Marge: Marten Frans van Bussel wordt verzocht om binnen vier te reageren.
       Bij ingebreke blijven wordt, met inachtneming van alle regels, toestem-
       ming gegeven tot inbeslagname.
R 119 fol. 28vo 20-07-1743 3/4
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Aart Driessen de Zeeger, legt be-
slag op:
- de te velde staande schare van rogge en boekweit - staande op de erve van
Hendrik Willems van den Eerenbeemt - in huur bij Marten Franse van Bussel - om
daaraan te verhalen de verschuldigde en achterstallige huurgelden, lands- en 
dorpslasten. 
 
R 142 24-07-1743 4/4
Aart Driessen de Zeeger, verkoopt, na vonnis - d.d. 15-7-1743 - t.l.v. Marten
Frans van Bussel - staande op de erve van Hendrik Willems van den Eerenbeemt:
- "de schaare van rogge en boekweyt" staande op o.a.: op de Kamp,

  - op de Karis,
  - na het Keske,
  - op den Hengst,
  - op de Meulen-

pat.  
Dit wegens verschuldigde lasten.

Opbrengst: ƒ 68,-.
  
R 119 fol. 27 15-07-1743
De regeerders van Asten certificeren bij deze ter instantie van Hendrik de
Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, dat:
    - het orologie staande op de 's lantscapel, te Ommel, in mey en juny 1742,
door Peter van Bussel is verbust waar nodig, het kroonrat afgedraayt en beter
verdeelt, het geheel orologie schoongemaakt, het halffuur gangbaar gemaakt,
de paal daar den kamer aan vast is gemaakt met een nieuwe veer daaraan, de 
wijser vasstgemaakt en de solder boven het orologie gerepareert en digter ge-
maakt en hegeene verder aan het voors. orologie nodig was wel en naar behooren 
gerepareert en gangbaar gemaakt - en dat voor een somme van agtien guldens.
Wijders verklaaren wij dat voorn. Peter van Bussel zedert juny van den jaare 
1742 het voors. orologie tot nu toe in behoorlijke reparatie heeft onderhouden.
Dat er tegenwoordig onses weeten daaraan niet manqueert en sulx aangenomen 
heeft  alsoo  te  sullen  onderhouden  tot  wederseggen  toe  voor  drie  gulden 
jaarlijks.
In oirkonde der waarheyt enz. 
R 119 fol. 27vo 15-07-1743
De regeerders van Asten verklaren dat Antoni Souve, wiens vader hier lange ja-
ren koster, voorlezer en schoolmeester is geweest en hijzelf lange jaren lof-



felijk gedient heeft als soldaat in de compagnie van collonele de Roy, in het 
regiment van de infanterie ten dienste van de staat der Verenigde Nederlanden
Johan Warner, vrijheer van Palland, Heer van Eerde enz.    
Dat hij wegens ouderdom en zwakte in een armoedige staat is geraakt en geen 
goederen bezit.
Wij verzoeken aan iedereen die deze brief zal worden vertoond den voorn. Antoni
Souve in zijn armoede te assisteren.
R 137 fol. 81vo 29-07-1743
Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Mr.
Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurik, als vader van zijn kinderen,
de navolgende clamptiende, te Asten, verpacht over de oogst 1743.
Volgen de voorwaarden.
Verpacht worden:
- de helft van - de Leegdijk,
-      - de Hoogendijk,
-      - de Beek,   
-      - de voorste Diesdonk,
-      - de agterste Diesdonk,
-      - Oostappel,
-      - de Ommelsche Bosch.
- de Braselsche tiende.
- de smalle tiende - van alle voors. klampen.
R 119 fol. 29 05-08-1743
Antoni La Forme, rentmeester van het Huis van Asten, verpacht de jacht van de 
heerlijkheid Asten.
Huurtermijn: 3 jaar.
Pachter: 3/4e deel - Johannes van der Linden voor - ƒ 36,-.
         De opzieners zullen over 14 dagen opgegeven worden.
         1/4e deel - Antoni Heycoop, te Vlierden voor - ƒ 9,-.
         De opzieners zullen over 14 dagen opgegeven worden.
R 95 fol. 174 16-08-1743
Jan Frans Doensen verkoopt aan Jan Pieter van Riet:
- land tegenover Adriaan Hoefnagels 2╜ l.

1. Jan Poulus
            2-3-4. de weg en de pad

Hem aangekomen bij versterf van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 60,-.

R 95 fol. 174vo 16-08-1743
Jan Pieter van Riet verkoopt aan Jan Frans Doensen:
- land op de Lochte ╜ l.

1. Antoni Franse
2. Laurens Bruystens

 3-4. de weg en de pad
Koopsom: ƒ 15,-.

R 95 fol. 175 24-08-1743 ook: R 137 - fol. 77 - 29-6-1743.
     Condities en voorwaarden.

Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, als collecteur der 
coninxbede, van sept. 1742 - '42, t.l.v. Jan Keyzers (in de condities is het 
Peter Aart Keyzers) om daaraan te verhalen de beden over 1741 - '42, zijnde 
- ƒ 1-7-0.
Hij verkoopt aan Hendrik Meusse Roymans:
- huis, hof en aangelag en een akker daaraan - te Ommel 3 l.

1. Willem Roefs
2. Martinus van de Loverbosch
3. de straat

- land de Loo 1╜ l.



1. Jan Verhoysen
 2-4. Jan Vrients

3. Willem Roefs
- land de Galre 2 l.

1. Willem Roefs
2. Martinus van de Loverbosch
3. Jan Vrients
4. Peter Wilbert Coolen

- land/groes (╜-╜) de Nieuwe Erve 1 l.
1. weduwe Jan van de Cruys
2. Martinus van de Loverbosch  

Belast met: ƒ 0-5-0/jr. in een meerdere rente, met Peter Jan Wilberts, aan
  de Kempenaar.

Verponding: ƒ 3-14-0/jr.
Bede - ƒ 1-17-0/jr.

Koopsom: ƒ 4,-.  
R 95 fol. 176vo 24-09-1743
Peter Mattijs Timmermans, te Geldrop, verkoopt aan Francis Peter Coolen:
- de helft van een groesveld - het Linder geheel 3 l.

1. weduwe Jan Haasen
2. Antoni Fransen
3. Peter Voermans
4. kn Willem Aarts

Verkoper aangekomen van zijn ouders, bij deling - d.d. 3-4-1743 en de helft 
bij transport - d.d. 17-5-1743.

Koopsom: ƒ 32,-.
R 119 fol. 30vo 26-09-1743
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur der
ordinaire landsverponding, 1741 - '42, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Jelis Vreynse ƒ 17-01-08
- Joost Verberne - 2 posten ƒ  7-19-10
- Marten Martens ƒ 11-07-14
- Martinus Tijssen van Hooff ƒ 12-19-00 doorgehaald
- Margrieta Willem Slaats ƒ  5-06-14
- Jan Dirks van Hugten ƒ 12-17-14
- kn Marcelis Slaats ƒ 13-13-02
- Lambert Janse Verheyden ƒ 16-08-10
- Aart Frans Slegers ƒ  8-16-12
- Willem Roefs ƒ 11-08-10



- weduwe Francis Verreyt ƒ  8-12-02
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ 19-13-10
- Bendert Rijnders van Hooff ƒ 11-13-00
- Jacob Bosmans ƒ  2-01-12
- Philip Warenberg ƒ  9-09-06
- Peter en Jan Willem Loomans ƒ 13-16-14
R 15 fol. 167 30-09-1743
Gezien het request - d.d. 6 mei l.l. - van Johannes de Merode, alhier, dat: 
- Aart Verhees - g.m. Maria Marcelis Daandels,
- Dirk Marcelisse, te Nederweert - alsmede
- Maria Jansen - namens haar man, Jan Marcelis Daandels, die ziek is,
"haar te zaame fort en sterk maken voor de voorn. Marcelis Daniels" ?? 
Tesamen kinderen en erven van wijlen Marcelis Daniels - en Leyneke Jan Dirks.
Deze kinderen zien dat de nagelaten goederen van hun ouders zozeer zijn belast
o.m. met - ƒ 200,- t.b.v. Elisabet Kuypers - weduwe Jan van Enten - d.d. 
15-3-1685 - "offwel aan het Gemeene Corpus alhier".
Zij hebben daarom de suppliant verzocht - d.d. 18-3-1743 - de goederen te 
"verhantligten" en publiek te verkopen.
Hij vraagt toestemming aan het College.
Naschrift: Fiat - mits rekening, bewijs en reliqua te doen.
R 95 fol. 177 30-09-1743 ook: R 137 - fol. 85vo - 10-8-1743.

     Condities en voorwaarden.
Lambert Kemps, te St. Oedenroode, laat Michiel van de Cruys - procuratie sche-
penen St. Oedenrode - d.d. 1-8-1743 - verkopen: 
de vaste goederen van het Clooster te Ommel, zoals hij deze, op 6-8-1731, heeft 
gekocht van Johan Christophorus Baron Bertolff de Belver, Heer van Balen etc.
Gebruiker: Jan Philipsen.
Verkocht wordt aan Jan van de Loverbosch, te Vlierden:
- het Clooster met huis en patershuis, stal, schop, hof en aangelag - zoals
  gelegen is binnen de heggen en muren - te Ommel, bij de Capel 8 l.
- de Capelacker agter de heg van

het clooster 11 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. de straat
3. Willem Roefs

- land de Loo 5 l.
1. erven Jacob van de Cruys
2. Mattijs Muyen
3. de weg
4. Marten van de Loverbosch

- de schoone Jansacker 3 l.
1. kn Hendrik Hoefnagels

 2-3. Cotshausen
- den Hoekacker - ook Strijphoekacker 1 l.

            1-2-3. de weg
4. kn Hendrik Hoefnagels

- de Meeracker met een Ekelbuske 11 l.
1. erven Jacob van de Cruys
2. Marcelis Coolen
3. de weg
4. Cotshausen

- land den Patersacker 6 l.
1. Jan Peters
2. Hendrik van Meuwen
3. de mistweg
4. Marten van de Loverbosch

- land den Bergacker 5 l.
1. kn Jacob van de Cruys
2. de mistweg
3. Marten van de Loverbosch
4. de straat



- land de Horst 5 l.
1. Willem Roefs
2. Hendrik Jan Deynen
3. de voetpad
4. het straatje

- den Hoogendriesacker 4 l.
 1-3. de president, alhier

2. Hendrik Berkers
4. het straatje

- land den Dorperacker 2 l.
1. erven Jacob van de Cruys
2. Aart Driessen
3. de weg
4. Marcelis Coolen

- land de Krayenstartacker 2 l.
1. de gemeente

 2-3. de president, alhier
4. het straatje

- groes/land den Engelsebeemdacker 4 l.
1. de verkoper
2. de hei

 3-4. het straatje
- land den Vosselsacker 4 l.

1. Jan Jan van Dijk 
2. Symon Aarts
3. Antoni Jan Evers
4. Jan Coolen e.a. 

- groes den Kolk 6 l.
1. weduwe Jan van den Broek e.a. 
2. erven Jacob van de Cruys
3. de president, alhier.
4. erven Wilbert Peter Coolen

- groes den Dries 10 l.
1. Hendrik Halbersmit e.a. 
2. Antoni Voermans e.a. 
3. erven Jacob van de Cruys
4. de voetpad

- groes de Kruk 3 l.
1. de verkoper
2. weduwe Francis Verreyt 
3. de pad
4. weduwe Philips Timmermans

- groes Stegensgroesvelt of Kreystart 30 l.
1. Peter van de Vorst
2. Willem Frans Kels e.a. 
3. de hei
4. Adriaan van Creyl c.s. 

- groes de Engelsbeemden 25 l.
1. erven Jacob van de Cruys



2. Goort Canters e.a. 
3. de Aa
4. de president, alhier.

Laatstelijk het recht van Pooten met de boomen daarop staande op den Dijk bij
Ommel, aan het Broek, genaamd de Capeldijk - mits dat de koper gehouden blijft 
met slooten en ophoogen met een brug of zul te onderhouden en verder te houden 
buiten calangie van de schouw".
Belast met: ƒ 2-00-00/jr. aan het Domeyn van Brabant - ten comptoire van de
                          Raad- en Rentmr. Generaal.

- ƒ 0-14-04/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-10-00/jr. aan het huis van Helmont.

Koopsom: ƒ 1670,-.
Borg: Martinus van de Loverbosch.
Van de koopsom blijft - ƒ 1158,- onbetaald deze worden t.b.v. de verkoper ge-
lost aan:
1. - ƒ 1000,- α 4% aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land - zijnde 
     terzake van de koop in 1707 t.l.v. voors. goederen blijven staan.
2. - 1 mud rogge/jr. (ƒ 3-00-00/jr.) aan het H. Geestaltaar, te Asten. Te beta-
     len aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
3. - 3 vat rogge/jr. (ƒ 0-15-0/jr.) aan het St. Agata-altaar, te Asten. Te be-
     talen aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
4. - 4 vat rogge/jr. (ƒ 1-00-0/jr.) aan het kantoor te Binderen.
Marge: 12-6-1750 gelost - ƒ 1000,-.
       04-5-1751 gelost - ƒ  100,-.
       12-6-1750 gelost - ƒ   25,-.
       12-6-1750 gelost - ƒ   33,-.  
         
R 119 fol. 32 12-10-1743
Compareerde voor schepenen van Asten in de quartiere van Peeland, Meyerije van 
's Bosch.
- de Heer Ignatius van Dijk, medecijne doctor, te Gemert.
- de Heer Tomas Cocke, Roomsch Cappellaan, alhier - vermits het overlijden van 
  de pastoor.
- Johannes SouvΘ, chirurgijn.
Dewelke ter requisitie van de regenten, alhier, verklaaren voor de opregte 
waarheyt waar en waaragtig te wesen, te weten den eersten comparant dat hij op 
den 9e van dese maand October is geweest op sekere uythoek van Asten, genaamt
Heusden en aldaar gevisiteert verscheyde huysen en bevonden dat veele persoonen
en kinderen besmet sijn met den grouwen buykloop die door de armoede seer el-
lendig krank lagen en dat in de huysen soo veel stank was door de vuyligheyt 
des afgangs veroorsaakt dat het bijna niet is om aldaar in te gaan off te blij-
ven, zijnde de voors. ziekte tusschen den 9 en 10 deser overleeden vijff per-
soonen waarvan een persoon woonachtig was in een andere uythoek, genaamt den 
Wolfsberg en een persoon midden in het Dorp alwaar deselve ziekte ontstooken 
was.
Wijders verklaaren den 1e en 3e comparant dat zij te zaame op den 11e deser
meest alle wooninge op den uythoek Heusden hebben gevisiteert en daar ingeweest
en bevonden dat er 17 huyshoudens met de voors. quaale besmet zijn, en in zom-
mige huysen 2 en 3 persoonen ziek van de voors. droevige quaale bevonden en na 
onse beste kennis 25 doodelijk besmet van de voors. ziekte en dat van de voors.
quaale binnen den tijt van 14 dagen 11 persoonen overleeden zijn.
Soodat aan de siekte meest haaren besmetten voortgank moet toegeschreven worden
aan den ellendigen staat en onvermogentheyt der persoonen aldaar en daarontrent
wonende, waarin met goet onderhoud en goede medecijne behoorde voorsien te wor-
den, om sooveel doenelijk is, den voortgank van de voors. droevige quaale te
beletten.



Den 2e comparant verklaart dat hij als Roomsch Cappellaan alhier binnen den 
tijt van ontrent 14 daagen in haare ziekte heeft bedient 16 persoonen waaronder
niet begrepen sijn eenige kinderen onder de seven jaaren, zijnde alle besmet 
volgens declaratie van den doctor en chirurgijn met den grauwen buykloop.
Zijnde zedert den tijt van 14 dagen daarvan gestorven 11 persoonen, zijnde som-
mige persoonen die nog eenigsints vermogende zijn door voorsorgen van den doc-
tor aan het beteren, en nog leggende kranken, meestendeel behoeftige persoonen, 
waarin behoorde voorsien te worden met onderhoud en medecijne te besorgen.
Eyndigende sij comparanten hiermede dese haare opregte verklaringe en hebben na
voorgaande prelectuure daarbij gepersisteert en reden van welwetentheyt geale-
geert als voors. staat - Asten 12 october 1743.

t.o.v. Michiel van de Cruys - president
                 Peter van de Vorst - schepen.

Ignatius  van  Dijck  -  med. 
doctor

Thomas Kocke - cappellaen tot 
Asten         Johannes  SauvΘ  - 
chirurgijn.
R 95 fol. 182vo 14-10-1743
Antoni Willem Haasen verkoopt aan Hendrik, Peter, Francis en Maria - kinderen 
van Marcelis Berkers:
- land op Voordeldonk 13 l.
- groes op de Roeter  3 l.
- weiland het Eeusel  3 l.
Hem aangekomen bij tpt. - d.d. 16-11-1733.
- akkerke het Geleynt  1 l.
- akkerke den Hoppenkamp  1 l.
Hem aangekomen bij tpt. - d.d. 17-10-1740.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 119 fol. 33vo 14-10-1743
Antoni Haasen, schepen, heeft, bij executie - d.d. 25-5-1740 - t.b.v. de kin-
deren Marcelis Berkers gekocht van Catarina Andriessen:
- huis, land en groes Koopsom: ƒ 60,-   
De verkoping moest en moet nog geapprobeert worden door haar Ed. Mo.
Hij verklaart de goederen zonder enige rechten aan de voorn. kinderen te wil-
len laten, mits de kinderen de jura van 40e penning als anderszinds betalen.
R 119 fol. 34 14-10-1743
Peter, Hendrik, Francis en Maria - kinderen van Marcelis Berkers - accepteren
de koop, zoals door Antoni Willem Haasen, op 25-5-1740, is gedaan:
- huis, land en groes - van Catarina Andriessen - en waarvan de acte van af-
stand op heden is gepasseert.
Zij zullen de koopgelden met de jura en 40e of 80e penning met den aankleven 
vandien voldoen en betalen zodra de goedkeuring van haar Ed. Mo. gekomen is.
Zij zullen Antoni Willem Haasen in alles kost- en schadeloos houden.
R 119 fol. 34vo 14-10-1743
Antoni Willem Haasen, schepen, verklaart ter instantie van de kinderen Marce-
lis Berkers - dat hij van tijd tot tijd heeft betaald aan Marcelis Dirx, de 
pretenties die deze had van wijlen Marcelis Berkers, zijn nagelaten weduwe en 
kinderen - en dat in de tijd dat hij, comparant, de voorn. weduwe in huwelijk
had.        
Marcelis Dirx heeft niets meer te pretenderen van de voorn. kinderen.



R 119 fol. 35 23-10-1743
- Jan Dirk Meulendijk, koopman in linnen, te Deurne,
- Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray,
- Antoni Beystervelt, te Venray.
Alhier gearresteerd en gedaagd om te getuigen ter requisitie van de regeerders
van Deurne. 
1e comparant: Dat hij, op 7-3-1732, van Maria Lemmens - g.m. Dirk Beystervelt
              en Antoni Beystervelt, haar zoon, wonende te Venray, had inge-

    bracht een halve aam met jenever in zijn huis en aan het huis 
bij

    haar, te Venray, gestookt, zonder dat hij dit had aangegeven 
aan 

    de collecteur van de impost op de dranken, aldaar.
    Ze zijn dezelfde dag door Pero de Cassemajor, drost, te 

Deurne 
     gecalangeert voor boeten. 

    Waarover een accoord gemaakt is ter somme van -  ƒ 120,- 
exclusief

    de boete.
    De - ƒ 120,- zijn betaald door Maria Lemmens.

2e comparant: Verklaarde - dat hij over het inbrengen en inslaan van de jene-
              ver, te Deurne, met den drost, aldaar, op verzoek van Maria Lem-

    mens een accoord heeft gemaakt, in presentie van wijlen 
Willem 

    Cornelis van de Mortel, over de voors. boete.
    Zij heeft betaald: elf pistoolen van ƒ   9-05-0

     - een stuk linnen
     - een vette hamel  

samen 15 pistolen   ƒ 141-15-0 
            Exclusief de boete die door Jan Dirk Meulendijk betaald is

    aan Pero de Cassemajor.
3e comparant: Dat hij, op 7-3-1732, met kar en paard ten huize van Jan Dirk

    Meulendijk heeft ingebracht twee halve amen jenever, bij zijn 
    ouders,  te  Venray,  gestookt  -  zonder  deze  aan  iemand 

aangebracht
    te  hebben.  Hij  is  daarover  door  Pero  de  Cassemajor 

gecalangeerd
    en gearresteerd geworden.

R 95 fol. 183 19-10-1743

Johannes de Merode heeft procuratie om een obligatie van - ƒ 500,- t.n.v. 
Arnoldus Roosendaal, commissaris ter Recherche van Ho. Mo. Convoyen van Licen-
ten, te Hellevoetsluys - en g.m. Johanna van Luytelaar, en alzo mede-erfgenaam
van Petrus van Luytelaar - g.m. Barbara Neynens, beiden overleden, te Eyndho-
ven. Procuratie - d.d. 24-5-1743 - notaris Pieter Steenwijk, te Hellevoetsluys.
De obligatie wordt verkocht aan Wilhelmus Bull, te Leende - en is t.l.v. het 
Corpus van Asten en t.n.v. Petrus van Luytelaar - schepenen Eyndhoven - d.d. 
11-4-1690 - registratienr. 57a. en hem, verkoper, aangekomen bij deling - d.d. 
7-1-1713 - te ??.
R 95 fol. 185 28-10-1743
Antoni Franse Voermans verkoopt aan Tiele Peter Coolen:
- groes in de gemene Beemden 2╜ l.

1. de koper
2. Jan Dirks van Hugten    
3. Aart Frans Slegers
4. Dirk Jacobs

Koopsom: ƒ 50,-.



R 95 fol. 185vo 31-10-1743
Andries Jansen Verheyen verkoopt aan Mattijs Peter Jan Wilberts:
- de helft in de helft van wei- en hooiveld - de Bevertkoot

deze  helft  is  4╜ 
l.

 1-3. Jan Tijssen van Dijk
2.  de  verkoper  -  waartegen  hetzelve  moet 

worden
          gedeeld.

4. de Aa
En dat voor de helft van de helft die de verkoper heeft gekocht van Jan Goort
Loomans - tpt. 5-3-1743 - 
Moetende de verkoper en koper samen die helft delen, blijft de helft of ╝e van
het gehele veld voor de verkoper - naast de zijde van den Dijk naar Lierop.
En de koper zijn ╝e deel naast de zijde van Jan Tijssen van Dijk die de andere 
helft van het gehele veld competeert.   
 
R 119 fol. 36vo 08-11-1743 1/3
Marcelis Janse Loomans, te Heusden, in de Behelp, testeert.
- Al zijn goederen aan den Armen van Asten - inclusief:
- de obligatie van - ƒ 325,- α 4% t.l.v. Jelis van Helmont - tpt. 30-5-1729 -
  met 4 jaar achterstaande intrest.
- Aan Anneke Hendriks van Hugten, zijn overleden vrouws nicht - alle de kleede-
  ren van sijn vrouw soo wolle als linden en wat verder aan sijn testateurs
  vrouw lijve is behoorende geweest als ook het linde en dat bevonden zal wor-
  den onbesneeden te sijn met een kist, staande in de kamer alwaar den testa-
  teur woont.
- Aan Johannes SouvΘ, chirurgijn - ƒ 25,-. 
R 142 09-12-1743 2/3
Peter Jan Wilberts en Peter Verlensdonk, armmeesters, verkopen de nagelaten 
"meubilen, beesten, koorn, hoy en stroy" van Marcelis Jansen Loomans - testa-
ment - d.d. 8-11-1743.

Opbrengst: ƒ 179,-
.
Van Anneke - weduwe Frans Huyberts is nog voor een waarde van - ƒ 21,- ver-
kocht.
R 160 20-12-1743 3/3
Een aantal "bijlagen" betreffende Marcelis Jansen Loomans:
o.a.:
- Aan de dochter van Marten van Deursen - van haar verdien-
  sten in het oppassen van Marcelis Jansen en Anneke Huybers 
  tijdens ziekte  ƒ  5-
00-00
- Art Antonis heeft verdient bij Marcelis Jansen - van drie
  jaar baartscheeren  ƒ  1-
00-00
- Aan Heylke Peter Baltus wegens een rest van de huur van 
  het huis waar Marcelis Jansen in gewoond heeft  ƒ  2-10-00
- Jan Souve - zijn legaat dat door Marcelis Jansen aan hem
  vermaakt is  ƒ 25-00-00
Enz. enz. 



R 23 fol. 132ev. 11-11-1743
- Jan Teunis Jelis, aanlegger - contra - Jan Jansen van Rest, gedaagde.
  Aanlegger heeft te vorderen - ƒ 1-7-0 voor het "hoeyen" van de beesten in
  1741.
- Hendrik Peter Driessen, oud armenmeester, aanlegger - contra Francis Vrients,

gedaa
gde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 7,- wegens huur van de "camer" van den Armen.
- Jan Tijssen van Dijk c.s. borgemeester, 1738, aanleggers - contra - Martinus

Tijssen van Hoof, 
gedaagde.
  Gedaagde is, als erfgenaam van Peter Martens, nog schuldig aan de "reeele
  verponding" - ƒ 5-13-0.
- J. Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Jan Vrients, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 10-10-0 wegens gekochte granen op de koopdag
  d.d. 24 juli l.l.
- Antony Heycoop, collecteur van het borgemeestersambt, 1734, heeft nog te 
  vorderen van:
  - Aart Driessen, als erfgenaam van de weduwe Lijske 
    Willems   ƒ 3-10-09
  - Joseph Vervoordeldonk, als erfgenaam van de weduwe 
    Hendrik Vervoordeldonk ƒ 6-06-11  
  - Nol Meulendijks, als erfgenaam van Marcelis Antonis
    van Bussel ƒ 1-
10-03
  - Jan Jan Joosten ƒ 4-
04-03
  - Jan Walravens ƒ 4-
03-00
  - Goortje Loomans ƒ 3-
00-00
R 95 fol. 186vo 15-11-1743
Jan Gerrits van den Boomen, te Deurne, verkoopt aan Marten Driessen van den 
Boomen en Claas Driessen van den Boomen, beiden te Deurne:
- de helft in een hooiveld de helft is 3 l.

1. weduwe Jan Cornelis van de Mortel
2. de verkoper
3. de Aa
4. doctor Canters

"Rijende" het voors. veldje tegen Dirk Jacobs en Jan Teunis Smits, te Vlierden,
voor een deel.
Belast met: de helft van ƒ 0-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vader.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 119 fol. 37vo 18-11-1743
- Hermanis van de Water, schepen, te Deurne - en
- Gores van de Mortel, gemeyntmeester, te Deurne - verklaren ter instantie van
Antony La Forme, subst. secretaris, te Deurne. 
2e comp.t: Dat, op 17-7-1743, Antoni La Forme een attestatie heeft gegeven over

 een different tussen Pero de Casemajor, drost, te Deurne en 
Miggiel

 van  Schayk,  vorster,  te  Deurne,  over  de  boeten  nopens  het 
"schutten"

 van schapen etc. van Melis door den voorn. vorster gedaan. Dat 
die 



 acte  door  de  voorn.  subst.  secretaris  bijna  geprotrocoleerd 
zijnde 

 ten protocolle van Deurne heeft gezien en gehoord dat de eerste 
com-

 parant,  die  over  de  acte  als  schepen  zou  staan,  tegen  de 
drossard 

 zei: "Wie sal men meer voor een schepenen nemen".
 Waarop den drost antwoordde: "Laat Deckers haalen"

           (denoterende daarmede de president schepen).
 Verder zei hij, 1e comparant, tegen den drost: "Moeter nog niet 

een
 schepen sijn" - waarop de drost antwoordde: "Neen, als er twee 

sche-
           penen sijn (denoterende daarmede de 1e comparant en de voors. Dirk

 Deckers) dat is genoeg".
1e comp.t: Verklaart dat hetgeen voors. staat zo gepasseerd is en die reden en 
woorden tegen de voorn. drost gesproken en gezegd zijn en ook zo be-
           antwoord zijn.          
  
R 119 fol. 39 18-11-1743
Jan van de Loverbosch, te Vlierden, eigenaar van het Clooster, te Ommel, geeft
in huur aan Jan Philipsen:
- een hoeve "het Clooster" met groes en land - te Ommel - zoals deze reeds in 
huur en gebruik heeft.
Huurtermijn: 10 jaar - na 5 jaar te scheiden mits een half jaar te voren opge-
                       zegd.
Huursom: ƒ 55-5-0/jr. groespacht.
       - 50 vat rogge/jr. korenpacht.
Lasten: Alle lands- en dorpslasten voor rekening huurder.
        8 vijmen dakstro/jr. - zullende voor den afval den dekker kost en drank
        moeten geven, zoals gebruikelijk.
- Van het schaarhout zal de huurder de latten en roeyen ter reparatie van het
  huis moeten gebruiken en niet mogen laten afweiden door de schapen.
  Eventuele schade zal verhaald worden.
- De halve ooft- of fruitoogst is voor de verhuurder.
- Bij het afscheiden zal het "kort mist" op het erf moeten blijven.
- Reparaties, tot goede bewoonbaarheid, zijn voor de verhuurder.
- In de huur is niet begrep,en "het Patershuys" aan het Clooster staande - de
  verhuurder mag hiermee handelen naar welgevallen.
- De huurder zal buiten de gehuurde goederen geen andere of verdere goederen    
  mogen bijhuren of gebruiken.
R 148 18-11-1743        1/9  

Aan de Raad van Brabant,
Suppliant, Anthony Jansen van Roy, te Leende, als erfgenaam, ab intestato, van 
wijlen Francis van de Cruys, in leven Rooms Priester, te Asten - overleden 
februari 1743.  
Als erfgenamen heeft hij nagelaten:
- Maria van de Cruys - weduwe Gevard van Doerne,
- Jan Sprengers - g.m. Geertruyt Kerstens, schepen, te Tongeren,
- de suppliant in deze - en
- Antony Thopoel, zijnde innocent, en wonende te NN - zijn voogden zijn Arnol-
  dus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president, te Asten.
Op 6-3-1743 zijn reeds, door voorn. erfgenamen, de meubilaire goederen uit de 
boedel verkocht. De opbrengst is geconsigneerd onder de secretaris van Asten.
Thomas Cocken, kapelaan onder de overledene en bij hem inwonende geweest is in
het sterfhuis gebleven en heeft onder zich gehouden - ƒ 1800,- en andere goede-
ren - alsmede de boeken, charters en andere papieren.
Suppliant kan in de minne niet komen tot een scheiding en deling van voornoemde 
boedel.
Enz. enz.   
Hij verzoekt, om de overige erfgenamen op te leggen, om met hem, suppliant, een



inventaris van de boedel op te maken en daarna te komen tot een behoorlijke 
scheiding en deling - en hem, suppliant, zijn gerechte ╝e deel uit te keren.
Marge: Partijen zullen, alvorens de Raad uitspraak doet, binnen veertien dagen
       compareren voor deze Raad.
       N.a.v. is, op 28-11-1743 - R 148 - in samenspraak met "goede mannen"
       een acte van compromis gemaakt.
R 119 fol. 42 28-11-1743 2/9
- Maria van de Cruys - g.g.m. Gevard van Doorn,
- Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president, 
  beiden als wettige voogden over de innocente Heer Antoni Thopoel,
- Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers, schepen, te Tongeren,
- Antoni Jansen van Rooy, te Leende.
Allen erfgenamen, ab intestato, van wijlen Francis van de Cruys, Rooms pries-
ter, alhier.
Over deze erfenis is kwestie gerezen - acte van gelofte door wijlen Francis van 
de Cruys t.b.v. Anhoni Thopoel, gepasseert voor wijlen notaris Pieter de Cort. 
Zij haden gehoopt onder elkaar alles in de minne te kunnen regelen en af te 
doen.
Tot nu toe is dit echter niet gebeurd.
De laatste comparant heeft te dezer zake een request gestuurd aan de Ed. Mo.
Raad en Leenhove van Braband.
Men is nu overeengekomen om binnen twee weken een behoorlijke staat en inven-
taris te maken en vier onpartijdige personen, mits geen advocaten of rechtsge-
leerden, aan te wijzen om de scheiding en deling te regelen. Bij verschil van 
mening over de door hen gedane uitspraak zijn zij gemachtigd om nog ΘΘn persoon
erbij te mogen nemen om een bindende uitspraak, met meerderheid van stemmen, te
doen.
Enz. enz.
R 119 fol. 50vo 17-12-1743 3/9 ook: R 148 - 17-12-1743.
Inventaris van wijlen Francis van de Cruys, Roomsch Priester, alhier, en over-
leden 31-1-1743.
Opgemaakt door:
- Maria van de Cruys - g.g.m. Gevard van Doorn - geass. met Jan van Hoek,
- Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys - als momboiren 
  van de innocente Antoni Thopoel, wereldlijk rooms priester,
- Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers, schepen, te Tongeren,
- Antoni Jansen van Rooy, te Leende,
Zijnde allen als erfgenamen, ab intestato, van Francis van de Cruys.

Onroerende goederen
- huis en hof 1 l.

1. kn Peter Coopmans
2. Joost Loomans

 3-4. de straat
 Obligaties
- t.l.v. de kinderen en erven Gevard van Doorn, te Vlierden ƒ  125-00-00
-        Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers -
         d.d. 01-05-1734 ƒ  100-00-00
-        Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers -
         d.d. 21-04-1741 ƒ  100-00-00
-        "hantbriefje" t.n.v. Hendrik van der Sande -
         d.d. 04-06-1739 ƒ   50-00-00
-        "hantbriefje" t.n.v. Antoni Jacob Kuypers ƒ    100-00-00      
             ƒ  475-00-00

Acties in schulden
- aan Antoni Loomans - ƒ 50,- geleend, doch deze heeft   
  boter, melk etc. geleverd.
- Jan Doensen is schuldig - ƒ 9-9-0 doch heeft ook vlees
  geleverd.
- Joseph Vervoordeldonk is schuldig - ƒ 15,- doch heeft 
  hout geleverd.
- de kerkmeesters der Roomse kerk zijn schuldig wegens de



  wijn - ƒ 20,-.
- met Tomas Cocke, kapelaan, te liquideren wegens kostgeld,
  huur enz.

Roerende en gerede goederen
- huisraad, zilver, tin, koper enz. - publiek verkocht -
  d.d. 6-3-1743 ƒ 
687-16-00
- twee zilveren kandelaars - samen 18 ooo  ons,
- enige boeken
- geld ƒ 
1482-00-04  
  ƒ 
2169-16-04

Dood- en andere schulden die met consent
der erven uit de gerede gelden genomen zijn.

- Hendrik van der Sande, om de innocente Antoni Thopoel 
  te gaan opzoeken - niemand wist waar hij was ƒ    5-00-00
- vrouw van de Cruys - wegens geleverde brandewijn aan het
  sterfhuis ƒ    5-02-00
- Pieter van Riet - als voor ƒ    4-07-00
- huur der mantels ƒ 
2-06-14
- Laurens Bruystens - voor het maken van het graf ƒ    3-02-08
- Gabriel van Swanenburg - voor het overluiden en begraven  ƒ    9-00-00
- uitkleden en kisten van de overledene ƒ    2-10-00
- voor kaarsen ƒ 
31-00-00
- vrouw Verhoysen - voor geleverde winkelwaren ƒ    2-15-00
- Jan Smits - voor winkelwaren ƒ    3-05-00
- chrirurgijn Souve - voor medicijnen ƒ    0-10-00
- Jan Janse Smits - voor vacatie ƒ    1-12-00
- Jan van Hoek - voor geleverde "bestellen" etc. ƒ    1-10-00
- Jan Verberne - voor winkelwaren ƒ    1-10-00
- Pieter van Riet - voor verteringen ƒ   17-00-00
- Jan Verhoysen - voor verteringen ƒ    2-00-00
- Adriaan Pompen - voor geleverde wijn ƒ   16-00-00
- Michiel van de Cruys en Antoni Jansen van Rooy in febr.
  1743 naar Holland geweest naar den innocente, te Poeldijk,
  kapelaan ƒ   30-10-00
- door de momboiren van de voorn. innocente in maart 1743
  "geligt" ƒ   40-14-00
- mei 1743 - uit de boedel ƒ   86-15-00
  waarvan voor de innocente aan Arnoldus Thopoel kostgeld
  betaald is - ƒ 50-00-00 en de rest voor verteringen, voor-
  schotten en karrevrachten betaald om te zien of de inno-
  cente "besteld" kon worden 
- aan reiskosten - om de innocente in een of andere kloos-
  ter te bestellen ƒ 
26-05-00
- 26-9-1743 - voor kostgeld van de innocente en voor reis-
  kosten naar Emmerik waar hij nu voorlopig in een klooster
  "besteld" is ƒ 
63-00-00
- aan Arnoldus Thopoel, voor kostgeld aan het klooster te 



  Stralen, waar de innocente enige tijd geweest is ƒ     15-12-14   
          ƒ  371-06-14

Schulden en lasten van de boedel
- Dr. Grootenacker - voor geleverde medicijnen ƒ    7-04-00
- Dr. van Osch - idem ƒ 
20-14-00
- Antony Heycoop - wegens reδele en personele lasten ƒ   20-14-00
- Willem Jan Loomans - een rest - wegens geleverde wijn ƒ    8-06-00
- Goort Loomans - wegens geleverde rogge aan het sterfhuis,
  gebakken en uitgereikt aan den Armen ƒ   17-00-00
- Peter de Bruyn - voor geleverd laken aan de innocente -
  in 1737 ƒ 
7-09-08
- de meid - twee maanden huur ƒ    4-10-00
- aan de dragers - door de meid betaald ƒ    6-00-00
- de secretaris - wegens werk etc. t.b.v. deze inventaris
  gedaan ƒ 
90-00-00
- de vrouw van Jan Sprengers - wegens winkelwaren aan de
  overledene geleverd ƒ 
49-16-08
- Antoni Janse van Rooy - voor werkzaamheden t.b.v. deze
  nalatenschap gedaan (request etc.) ƒ  100-00-00
- Tomas Overhoff - voor het maken van de doodskist ƒ    7-10-00
De verdere schulden t.l.v. de boedel, verteringen, vacatie 
etc., zullen opgegeven moeten worden bij de deling en dan 
egaal uit de boedel betaald moeten worden.
Evenals de verdiensten en kosten van de secretaris t.b.v.
deze boedel gedaan.
R 148 17-12-1743 4/9
Inventaris van de boedel en goederen van wijlen de Heer Francis van de Cruys,
Rooms Priester, alhier, overleden op 31-1-1743, opgemaakt door de erfgenamen,
ab intestato:
- Maria van de Cruys - weduwe Gevard van Doorn,
- Arnoldus Thopoel, te Venroy en Michiel van de Cruys - als momboiren over de
  innocente Heer Antoni Thopoel, priester,
- Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers, te Tongeren,
- Antoni Jansen van Rooy, te Leende.
Opmerking: Deze inventaris komt in grote lijnen overeen met de hiervoor ver-
           melde - R 119 - fol. 50vo - 17-12-1743    G.S. 
R 119 fol. 56 18-12-1743 5/9 ook: R 148 - 18-12-1743
- Maria van de Cruys - g.g.m. Gevard van Doorn, in leven president te Vlierden,
- Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray en Michiel van de Cruys, president, te
  Asten - als momboiren van de innocente Heer Antoni Thopoel, priester,
- Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers, schepen, te Tongeren, (Geertruy moest
  oom zeggen tegen wijlen Francis van de Kruys) wegens ziekte van haar man is 
  zij geass. met Jan Hendrik Bliks, koopman in linnen, te Eyndhoven,
- Antoni van Rooy, te Leende.
Allen erven van wijlen Francis van de Cruys, in leven pastoor, alhier. 
Zij verklaren dat tussen hen kwestie was onstaan over de nalatenschap en wel
speciaal over de akte van gelofte door de erflater e.a. ten behoeve van de in-
nocente Heer Antoni Thopoel - notaris Pieter de Cort - d.d. 15-5-1727.
Deze kwestie is zover gegaan dat door Antoni van Rooy om uitspraak van de Raad
van Brabant was gevraagd - uitspraak 10-11-1743 - waarin opdracht gegeven werd
om binnen veertien dagen een behoorlijke inventaris te produceren (zie R 119 -
fol. 50vo - 17-12-1743).
Men komt nu overeen, dat:
- De 2e comparant zal hebben - de helft van de gehele boedel, inclusief de boe-
  ken.



  Hij zal aan de 1e comparant uitkeren - ƒ 150,- en nog de helft betalen in de
  schulden t.l.v. de boedel en bovendien nog de helft van de kosten die ont-
  staan in het maken van het consent na het overlijden van de erflater.
- De 3e en 4e comparant zullen de andere helft van de boedel krijgen.
- De 1e comparante zal ontvangen - ƒ 300,-, zonder enige korting, waarvan de 2e
  comparant zal uitbetalen - ƒ 150,-. En comparanten 3 en 4 samen - ƒ 150,-.  
  Zij zal dan verder afzien van de rest der nalatenschap.
Marge:  4-1-1744 - verklaart zij, 1e comparante, voldaan te zijn o.m. met een 
                   handbriefje van - ƒ 100,- t.l.v. Antoni Jacob Kuypers.
Marge: 17-3-1751 - copie gemaakt voor Jan en Hendrik van de Loverbosch.
R 148 18-12-1743 6/9
- Maria van de Cruys - weduwe Gevard van Doorn, in leven president te Vlierden,
- Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, momboiren van 
  de innocente Heer Antoni Thopoel, priester,
- Geertruy Kerstens - g.m. Jan Sprengers, schepen, te Tongeren - geass. met 
  Jan Hendrik Bliks, koopman in linnen, te Eyndhoven,   
- Antoni van Rooy, te Leende.
Allen erfgenamen, ab intestato, van de Heer Francis van de Cruys, in leven 
pastoor, alhier.
Zij verklaren - dat nadat alle kwesties tussen hen opgelost waren, zij zijn 
overgegaan tot een verdeling der nagelaten goederen.
1e lot: Heer Anthoni Thopoel
- de helft van de boedel en nalatenschap,
- de boeken,
- hij zal uitkeren aan weduwe Maria van de Cruys - ƒ 150,-,
- de helft van alle schulden t.l.v. de boedel betalen - met inbegrip van de 
  helft van - ƒ 100,- aan Antoni van Rooy.
2e lot: Geertruy Kerstens en Antoni van Rooy  
- de andere helft van de boedel en nalatenschap.
3e lot: Maria van de Cruys
- Zij zal ontvangen - ƒ 300,- te betalen door de ontvangers van het 1e en 2e
  lot.
R 15 fol. 173 30-12-1743 7/9
Gezien het request van Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray en Michiel van 
de Cruys, president schepen, voogden over de innocente Heer Antoni Thopoel,
priester.
Opmerking: Het Corpus gaat accoord met de verzoeken in dit request gedaan - op
           die voorwaarde - dat Antoni Thopoel nimmer t.l.v. de Armenkas van

 Asten zal komen.
 Zie verder de overige stukken van dit dossier.

R 148 31-12-1743 8/9
Aan het college,

Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy en Michiel van de Cruys, president, als 
voogden over de innocente Heer Antoni Thopoel, Rooms Priester, die voor ╝e 
deel, ab intestato, erfgenaam is van wijlen Heer Francis van de Cruys.
Dezelfde Francis van de Cruys - en 
- Gevard van Doorne - met
- Elske van de Cruys - en



- Francis van de Loverbosch 
hebben, op 15-5-1727, toegezegd om - ƒ 150,-/jr. te voldoen aan voorn. Antoni.
Van de twee laatste "gelovers" is de boedel echter insolvent.
Sinds 1736 is Antoni uit zijn "dienst" te Poeldijk ontslagen "als sijn sinnen
niet machtig sijnde" en is zwervende geweest. Nadat hij uiteindelijk weer te-
recht was is hij in een klooster, te Stralen, geplaatst om daar enige tijd tot 
bedaren te komen.
In plaats van daar rustig te blijven is hij echter weer weggelopen en weer gaan
rondtrekken. Herhaaldelijk is hij tussendoor in het een of andere klooster ge-
plaatst, thans te Emmerik.
Supplianten willen Antoni, gedurende zijn verdere leven in een klooster 
"bestellen" maar tot nog toe is dit niet gelukt - mede gezien de ongemakkelijk-
heid van hem.
Zij vragen toestemming om "zijn" deel uit de erfenis van wijlen Heer Francis
van de Cruys te mogen gebruiken om hem te "plaatsen" enz. enz.
Marge: "Fiat" mits hij nimmer meer t.l.v. onze gemeente of den Armen komt.   
R 119 fol. 59 03-01-1743 9/9
Compareerde, Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray, welke verklaarde - dat zijn  
halve broeder Antoni Thopoel, Rooms Priester, innocent zijnde, voor ╝e deel 
erfgenaam is geworden in de nagelaten goederen van wijlen Francis van de Cruys.
Dat over die erfenis verschil was ontstaan terzake dat door de voorn. Francis 
van de Cruys en andere, ieder in solidum, had beloofd te betalen aan Antoni
Thopoel - ƒ 150,-/jr.
Dat hierover een accoord is gemaakt met de verdere erfgenamen t.w.: 
- dat de innocente zou ontvangen de helft van de nalatenschap, mits de helft
  van de schulden betalende en bovendien aan de weduwe Gevard van Doorne 
  - ƒ 150,- te betalen (R 119 - fol. 56 - 18-12-1743)
Van dit bereikte accoord is om goedkeuring en ratificatie verzocht bij drossard
en schepenen, alhier, die ook gevolgd is onder voorwaarde - dat de comparant 
zijn halve broeder voor de voors. erfenis, gedurende zijn leven, of zo lang no-
dig, zal onderhouden en alimenteren in kost, drank en kleren naar zijn staat en 
verder de overheden kost- en schadeloos zal houden.        
R 119 fol. 40 20-11-1743
Inventaris van Arnoldus Hendrix - g.g.m. Meggel Jan Paulus - t.b.v. zijn kin-
deren m.n. Willemmyn, Jenneke, Peternel, Hendrik en Maria.
Hij wil hertrouwen.

Onroerende goederen
- een huiske met den hof - in het Laarbroek ╜ l.

1. Jan Janse Laaser
            2-3-4. de hei

Hem aangekomen bij tpt. - d.d. 28-11-1736.     
Roerende goederen

- een halve koets met een bed, waarvan de dekens versleten zijn, twee lakens,
- twee kisten, drie stoelen, zes houten lepels.
R 15 fol. 170 21-11-1743
Luycas Jan Welten, te Someren en Jan Wilberts, te Leende, zijnde een meerder-
jarige zoon van Willem Jan Wilten, gewoond hebbende, alhier.
Zij hebben de eed afgelegd als momboiren over Peternel, Francis, Alegonda en
Jennemie - onm. kinderen van Willem Jan Wilten - en Maria Jansen de Roy, ge-
woond hebbende alhier.

Tekende o.m. - Dit + is het hantmerk van Willem Jan Wilten.



R 119 fol. 41 21-11-1743
Luycas Jan Welten, te Someren en Jan Wilberts, te Leende, als momboiren over de 
onmondige kinderen van wijlen Jan Welten - g.g.m. Mary Janse de Rooy.
Zij zijn overeengekomen met Marcelis Dirx van Hugten - g.g.m. Maria Janse de
Rooy dat deze zal blijven bezitten en bewonen, tot Pasen 1746:
- het huis en de landerijen - behorende aan de onm. kinderen.
Mits latende de halve "schaar", zullende alsdan de lopende lasten en pachten 
daarover door de onmondigen in deze betaald moeten worden.    
Zullende mede dan - De voorn. Marcelis Dirx de huurgelden mogen gebruiken om al
                    de schulden en lasten t.l.v. de moeder der onmondigen te 
betalen.
                  - Hij zal huis, schuur en stal behoorlijk onderhouden.
                  - De kinderen behoorlijk kleden en voeden - en te betalen aan 
de kinderen - ƒ 10,- tot Pasen 1746. 
R 142 28-11-1743
Antoni Franse Voermans verkoopt enige "meubilaire goederen".

Opbrengst:  ƒ 21-
10-0.
R 142 28-11-1743
Peter Franse van Bussel, alhier en Willem Hendrix Verhol, te Lierop, "naaste
vrienden" van Jan en Paulus, onm. kinderen van wijlen Claas Paulus - verkopen
de nagelaten meubilaire goederen van voorn. Claas - o.a.:
- twee koeien ƒ 33,-.

Opbrengst: ƒ 78,-.
R 119 fol. 44vo 30-11-1743
Jan Goort Loomans en Pieter Willem Loomans welke aan ons te kennen geven dat, 
op 13-9-1732, het ongeluk gewild heeft dat door de brand die eerst ontstaan 
was in de schop of schuur van Andries Verreyt, hun huis en de schuur met alles
daarin verbrand is.
"Soodanig dat sij daardoor niet ter werelt hebben behouden als haar geringe 
kleederen die deselve door de vlugt met vrouw en kinderen hebben behouden.
Zij vervolgens kleederen en meubelen met hoy en stroy opnieuw hebben moeten 
zien te bekomen, soo in het leenen als koopen, dat zij mede alles wat mogelijk
was bij haare vrienden en andere hebben bekoomen, hout, steen, kalk en wat ver-
der nodig was tot opbouwinge van haare afgebrande huysinge, schuur en stallinge 
die deselve ook wederom als doen in voorige staat hebben opgetimmert en in be-
hoorlijke staat gebragt.
Dat zij hoopte om in het vervolg haar groote schaade wederom te sullen konne
winnen en de schulden waarin geraakt sijn met er tijt te konne voldoen.
Dat het geluk niet gewilt heeft, maar in tegendeel deselve van den hemel met
verdere tegenspoeden en ongelukken besogt sijn geweest en voornamentlijk den 
tweede, alsoo verscheyde maale haare beesten en schapen zijn gestorven en daar-
op gevolgde slegte oogsten."
Zij verklaren dat zij door alle ongelukken hen overkomen niet in staat zijn om 
hun schulden te kunnen betalen.
De goederen, vooral van de tweede comparant, zijn diverse malen in arrest ge-
weest voor de lands- en dorpslasten.
Zij verzoeken om enige jaren vrijgesteld te worden van deze lasten.
Schepenen verklaren ten deze:
- Dat voorn. personen hun huizen in goede staat hebben herbouwd.
- Er zijn vijf huizen afgebrand geweest, waarvan twee plus een zijn opgebouwd,



  dit laatste is, bij executie, voor de landslasten verkocht.
- De twee andere zij afgebrand blijven liggen.
Gezien het voorstaande willen wij, met goedkeuring van Ha. Ho. Mo. goed doen 
aan:
- de 1e comparant: in de verponding: ƒ 11-11-10
                 -       bede   :    ƒ    2-18-00  

ƒ 14-09-10 - voor de tijd van 
12 jaar.

- de 2e comparant: in de verponding:    ƒ 15-15-06
                 -   bede      :    ƒ    4-09-06  

       ƒ 20-04-12 - voor de tijd van 
16 jaar.
R 119 fol. 46 30-11-1743 1/2
- Jacob van der Heyden, te Nuenen, als voogd over Willemyn, dr. Jan Martens, 
  gewoond hebbende te Tongeren,
- Marten Martens,
- Anneke Janse Berenbroek - g.g.m. Marcelis Martens, te Aalst,
- Francis Martens,
- Steven Jansen - g.m. Helena Marten Marcelis.
Allen kinderen en erven van Marten Marcelis - en Willemyn Baltus.
Zij machtigen Goort Willem Loomans, molenaar, om namens hen te verkopen:
- huis, schuur, schop, hof, aangelag, land en groes - aan den Astense Dijk.
Bewoner/gebruiker: Marten Martens.
Belast met: ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land.
De gelden uit de verkoop komende mag de geconstitueerde houden ter voldoening
van een obligatie van - ƒ 600,- t.l.v. de ouders der comparanten en gepasseert  
voor notaris van Zutphen.
R 119 fol. 47vo 30-11-1743 2/2
- Jacob van der Heyden, te Nunen, als voogd over Willemyn Jan Martens, te Ton-
  geren,
- Marten Martens,
- Anneke Jansen Berenbroek - g.g.m. Marcelis Martens, te Aalst,
- Francis Martens.
Kinderen en erven van Marten Marcelis - en Willemyn Baltus.
Zij verklaren dat hun ouders hen - twee huizen met groes en land - hebben nage-
laten, waarvan het ene bewoond door Steven Jansen en het andere door Marten 
Martens.
De goederen zijn belast met verscheidene schulden.        
Van het "goed" waarop Marten Martens woont is procuratie gegeven aan Goort Wil-
lem Loomans om dit te verkopen ter aflossing van een obligatie van - ƒ 600,-.
Van het "goed" te Ostaden, bewoond door Steven Jansen doen de erven afstand 
t.b.v. Steven Jansen - die dit aanneemt met alle lasten vandien.
R 23 fol. 13 02-12-1743
- Johannes Souve, chirurgijn, aanlegger - contra - Willem Michiel Coolen, ged.
  "Wegens verdient meesterloon aan ged.s peen in de maand mey" - ƒ 3,-.
R 119 fol. 49 05-12-1743
- Marietje Langendonk - g.g.m. Joost van Bussel, te Mierlo,
- Jenneke Peter Bollen - g.g.m. Pieter Langendonk.
Zij verklaren dat wijlen Baltus La Bare, Boomstraat, Amsterdam, bij testament
voor notaris Dirk Block, Amsterdam - d.d. 1-3-1731 - gelegateerd heeft aan de 
twee kinderen van zijn overleden zuster, Peternella La Bare m.n. Pieter en 



Marietje Langendonk of diens wettige kind(eren).
Zijnde Marietje Langendonk - en Pieter Langendonk, die dit jaar is overleden
en nagelaten heeft twee kinderen.
Tot executeur testamentair en als voogd over zijn onm. erfgenamen alsmede tot
administrateur der nagelaten goederen, gedurende de fidei commissie, is aange-
steld Hendrik Frakkers, timmerman, Buyten Orangestraat, te Amsterdam.
Dat t.l.v. voorn. executeur, ter voldoening van de twee legaten vonnissen ge-
obtineert zijn:
- een door de regenten van het Roomsche Catolijk Arme Comptoir, te Amsterdam -

ƒ 
2000,-,
- een door Jan La Bare ƒ 
3000,-.
Welke vonnissen t.l.v. de executeur, in zijn kwaliteit, ter executie gesteld
stonden te worden.
Omdat de executeur niet in staat is de voors. sommen te voldoen, zo heeft hij 
bij request - d.d. 29-7-1743 - aan de Ed. Mo. Heren Staten van Hollaand en West
Vriesland verzocht om:
- de twee huysen, vrije gang en achterhuysinge, gelegen bij den anderen in de
  Boomstraat, aan de noordzijde, tusschen de Noordermarkt en de Dwarsstraat,
  te Amsterdam.
uit het fidei verband te ontslaan en hem te machtigen de huizen te verkopen en
uit de opbrengst daarvan de legaten, elk - ƒ 1500,-, te voldoen.
R 119 fol. 58vo 27-12-1743
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Hendrik de Kempenaar, rent-
meester der Geestelijke Goederen:
Dat de Kerk of Capel, te Ommel, sedert 1737, voor twaalf jaar is aanbesteed
bij Francis van de Weyer en in goede reparatie is onderhouden.
De oostzijde van de Capel is dichtgemaakt met planken i.p.v. glas.   
De Kerk is niet gewit volgens bestek.

R 15 fol. 172 31-12-1743
Jelis van Helmont en Leendert Jacobs van Hugten zijn beδdigd als momboiren over 
Jenneke - onm. dochter van wijlen Jan Benders van Hooff - en Maria Hendriks van
Hugten. 



R 119 fol. 60vo 04-01-1744
Staat en inventaris van Reynder Peters - g.g.m. Willemyn Claas Philipsen -
t.b.v. Anna Maria, Flip en Jan, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Francyn Paulus van den Berg.

Roerende goederen o.a.:
- twee beddekoetsen, 
- een kist, een kastje, zes stoelen,
R 119 fol. 61vo 04-01-1744
Hendrik Berten, president, te Woensel, heeft ontvangen van de vrouw van Jan 
Sprengers - ƒ 155,- waarvan afgetrokken de onkosten van het arrest daarop ge-
daan door Francis Coolen, te 's Bosch.
Zijnde de voors. som het aandeel van de erfenis van Francis van de Cruys aan de
vrouw van Jan Sprengers.
De - ƒ 155,- zijn ontvangen in mindering van een obligatie van - ƒ 350,- t.l.v.
Sprengers en t.b.v. de comparant - secretarie Eyndhoven - d.d. 15-6-1742.
De comparant zegt toe - dat, indien blijkt dat Francis Coolen dezelfde rechten 
op de gelden heeft, hij deze op eerste vermaan zal deponeren op de secretarie
te Eyndhoven. 
Verder zegt hij toe - dat, mocht hij meer ontvangen als de voors. som, uit de 
gelden van het huis dat nog door hem verkocht moet worden - deze gelden zal la-
ten t.b.v. de crediteuren die daar recht op hebben.
Mede  compareerde, Antony  Heycoop, procureur,  welke verklaarde  voorlopig, op 
goedkeuring van zijn meester, voorzover hem aangaat genoegen te nemen en de 
voors. gelden die onder Tomas Cocke, Cappellaan, in arrest zijn genomen wegens 
Francis Coolen, denzelve daarvan ontheffende.
R 107b fol. 159 08-01-1744
De erfgenamen van Laurens Baartmans - en Elisabet van Haapert, te Eyndhoven,
verkopen aan Magdalena Mars - weduwe Johan Doppers:
- een obligatie van - ƒ 1500,- t.l.v. het Corpus van Asten en t.b.v. Laurens
  Baartmans - schepenen Eyndhoven - d.d. 26-6-1683.
Geregistreerd op het Comptoir der Bede - onder nr. 16.
De verkopers is deze aangekomen bij erfenis van Nicolaas Baartmans, hun vader
en schoonvader, die deze op zijn beurt had verkregen bij deling tussen hem en 
Jacomyna Baartmans - weduwe Nicolaas van Eenetten - d.d. 4-3-1709 - schepenen
Eyndhoven.
Enz. enz.
Schepenen Eyndhoven.
R 142 08-01-1744
- Jenneke Peter Aarts - weduwe Jan Benders van Hooff - met        
- Jelis van Helmond en Leendert Jacobs van Hugten - als momboiren van Jenneke,
  onm. dochter van wijlen Jan Benders van Hooff - en Maria Hendriks van Hugten.
Zij verkopen "de meubilaire haaffelijke en erfhaaffelijke goederen" door Jan
Benders van Hooff nagelaten - o.a.:
- vijf koeien ƒ 69,-
- een paard ƒ 31,-
- twee ossen ƒ 15,-
- twee kalveren ƒ  8,-
- drie karren ƒ 14,-
- twee "kopen" turf ƒ 40,- 
- stro - hooi ƒ 55,- Totaal opbrengst: ƒ 285,-.



R 95 fol. 187vo 29-01-1744 ook: R 137 - fol.  93vo - 19-11-1743
     R 137 - fol. 115vo - 09-

01-1744
Johannes de Merode verkoopt, namens de regeerders van Asten de "verhantligte"
goederen van wijlen Marcelis Daniels - en Lijneke Jan Dirx, te Heusden.
De goederen zijn, op 19-11-1743, geveild en hebben toen geen geld mogen gelden.
De "hantligting" is gepasseert - d.d. 18-3-1743 - en de toestemming tot verkoop
is gegeven - d.d. 30-9-1743.
De goederen zijn in gebruik bij de weduwe Jan Benders van Hooff.
Hij verkoopt aan Daandel Peter Coolen:
- huis, hof en aangelag - met de Groenacker daaraan 6 l.

1. Jan Peters van Bussel
2. weduwe Willem van den Eynden

- den Hoekacker 1 l.
1. de kerkpad
2. Goort van Bussel

- de Langenacker 1 l.
1. Jan Loomans
2. Goort van Bussel en Wouter Antonis de Groot

- land de vijff Copse 5 
copse

1. IJsbout Hendrix
2. Mattijs Dirx

- land den Hoydries 4 l.
1. Daandels Coolen
2. Wouter Antonis de Groot

- land den Heycamp 3 l.
1. Wouter de Groot

- groes het Hoyvelt 6 l.
1. Gerrit Peters
2. Mattijs Dirx

- groes- en heiveld 2 l.
1. Gerrit Peters

- groes de Weye 1 l.
1. Willem Reynders van Hooff

- weigroes 1╜ l.
1. Jan Loomans
2. Jan Peters van Bussel

Verponding: ƒ 10-10-0/jr.
Bede - ƒ  3-00-0/jr.
Belast met: ƒ 0-10-00/jr. aan de Kerk van Asten.

-  ƒ 7-10-00/jr. aan Johan Verster van het Gemene Land - in een 
meer-

   dere rente met meer andere.
- ƒ 1-03-00/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 3-05-10/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 200,- α 3%  aan het Corpus van Asten - of weduwe Daniel van 

Enet-
                          ten, te Eyndhoven - obligatie nr. 81 - d.d. 15-3-1685

   Asten.
Koopsom:  de 

lasten, pachten 
         en 

renten.
R 162a 18-01-1744
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Bogaarts - overleden te Vlierden -
13-12-1743.

W
aarde
- 1/3e deel in een weiveld 8 l. ƒ 15,-

2. Jan Goort Loomans



3. de Aa
20e penning is ƒ 0-15-0
Mede compareerde: Francis Bogaarts.
R 15 fol. 179 27-01-1744
Louis Hoefnagels en Peter Jan Aarts - als momboiren over Johanna Maria Loomans,
aanleggers - contra - Antoni Voermans, gedaagde.
- "Gedaagde versoekt dat de aanleggers met den gedaagden zullen reekenen en 
  liquideeren zoodra zijn soon thuys sal wesen. wanneer deselve bereyt sijn de
  verschulde huur aanstonts te voldoen". 
  Bij verschil van opvatting dit over te laten aan officier en schepenen.
R 23 fol. 136 27-01-1744
Jan van Riet, aanlegger - contra - Joost Jan Hoefnagels, gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig wegens: Verponding, 1739 ƒ 4-00-6

       - Gemene Middelen, 1740    ƒ 2-15-0
       - Coninxbede, 1740         ƒ   0-08-0  

ƒ 7-
03-6 
R 95 fol. 190 29-01-1744
Jenneke Jansen Timmermans - weduwe Peter Michielse Bol, te Geldrop, verkoopt 
aan Francis Janse Timmermans, haar broeder:
- 1/3e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag 1 l.

1. de straat
2. Jan Janse van Dijk

- de landerijen in - het Dorp   25 l.
  in gebruik bij de koper en nagelaten door Jan Jansen Timmermans - g.m. Helena
  Fransen van de Loveren.
Belast met: 1/3e van - ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land.

- 1/3e van -  ƒ 3-03-0/jr. aan den Armen van Asten, in diverse 
posten.

- 1/3e van - ƒ 0-03-0/jr. aan het Huis van Asten.
Testament: Peter Michielse Bol - voor het gerecht te Geldrop - d.d. 2-10-1743.

Koopsom: ƒ 150,- α 
4%.
R 119 fol. 62 29-01-1744
Daandel Peter Coolen - en Anneke Jacobs van Hugten, zijn vrouw, te Heusden,
testeren.
Daandel is g.g.m. Jacomyn Jansen Verreyt - waarbij twee kinderen.
- Alles aan de langstlevende - m.u.v. de erfelijke goederen waarvan de langst-
  levende de "togt" zal blijven bezitten - met de last, om nog te verwekken 
kinderen alsook de twee v≤≤r-kinderen een goede opvoeding te geven - "laten
  leeren, leesen en schrijven, naar haar begrip en staat ende sulx een getrou-
  we vader ofte moeder schuldig is" - enz.
- Bij trouwen op volwassen leeftijd, 25 jaar, hebben de kinderen recht op een 
uitzet naar hun "staat" i.p.v. de legitieme portie.
- Na overlijden van de langstlevende - zal een gelijke verdeling plaats vinden
  over de kinderen "als ware zij van een bedde".



R 95 fol. 191vo 30-01-1744
Hendrik Hendriks van Rijt, te Schooten, draagt over - procuratie notaris 
C. Noppen, Haarlem - d.d. 20-1-1744 - aan Franciscus en Albertus van Rijt, 
zijn broeders, zijn kindsdeel t.w.:
- 1/5e deel in de helft van huis, hof en aangelag - in de Steegen 3 l.

1. Peter Fransen      
2. Hendrik Walraven

- 1/5e deel in de helft van verscheidene percelen groes en land
de helft is 8 l.

Nagelaten door Hendrik van Rut en in bewoning en bewerking bij zijn weduwe. 
Opmerking: Verkopers vader is overleden zijn moeder is nog in leven.
- land de Boeskamp 2╜ l.

1. Dirk Adriaan Hoebergen
2. Willem Fransen

- groes 2 l.
1. de Koeystraat
2. Willem Fransen

Overdrager aangekomen bij tpt. - d.d. 6-3-1741.
De goederen zijn voor het geheel belast met:

- ƒ 1-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar - dus voor 1/5e deel 
van

  de helft is in kapitaal - ƒ 3-15-0.
Waarde: ƒ 66-5-0.

R 119 fol. 64 01-02-1744  
  

Marten Jansen en Antoni Jacob Kuypers, borgemeesters, St. Jan 1743 - '44, zijn 
niet genegen de administratie van dat borgemeesterschap te voeren. 
Zij dragen dit over aan Jan Pieter van Riet tegen het geldende beur- of collec-
teloon.
Borg: Pieter van Riet, zijn vader.
R 95 fol. 194 03-02-1744 ook: R 137 - fol. 100 - 13-12-1743.
Goort Willem Loomans, molenaar, verkoopt, bij procuratie - d.d. 30-11-1743, 
van:
- Jacobus van der Heyde, te Nunen, als naaste vriend en voogd over Willemyn, 
  dr. Jan Martens, gewoond hebbende te Tongeren,
- Marten Marten, te Asten,
- Anneke Janse Berenbroek - weduwe Marcelis Martens, te Aalst, 
- Francis Martens, te Asten,
- Jan Stevens - g.m. Helena Marten Marcelis (in R 137 als Steven Jansen ge-
                                             schreven).
Allen kinderen en erven van Marten Marcelis en Willemyn Baltus, beiden overle-
den en gewoond hebbende te Asten.
Hij verkoopt aan Peter Coppens:
- huis, hof, aangelag, groes en land 7 l.

1. Marten Tijssen van Dijk 
2. Martinus van Hooff
3. de straat

Belast met: ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente met meer
                  andere.

Verponding: ƒ 2-09-4/jr.
Bede - ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 30,-.



Hij verkoopt aan Jan Jan Smits:
- land de Langenacker 4 l.

1. kn Marcelis Driessen
2. Andries Verheyen
3. de straat

Verponding: ƒ 1-04-0/jr.
Bede - ƒ 0-19-0/jr. Koopsom: ƒ 70,-.
Hij verkoopt aan Marcelis Geven:
- land den Bergacker 2╜ l.

1. Joost Jan Wilberts
2. Martinus Tijssen van Hooff 

 3-4. kn Marcelis Driessen
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede - ƒ 0-11-0/jr. Koopsom: ƒ 39,-.
Hij verkoopt aan Marten Tijssen van Dijk:
- land den Hegacker 3╜ l.

1. Jan van Dijk
2. Aart Symons

Verponding: ƒ 1-02-0/jr.
Bede - ƒ 0-16-0/jr. Koopsom: ƒ 66,-.
Hij verkoopt aan Aart Symons:
- land de kleynen Vosselseacker 2 l.

1. Joost Jan Wilberts
2. Aart Symons
3. Peter Jan Wilberts

Verponding: ƒ 0-11-0/jr.
Bede - ƒ 0-08-0/jr. Koopsom: ƒ 34,-.
Hij verkoopt aan Willem Joosten:
- land den Vosselseacker 2 l.

1. Antoni Dirks
2. Jan Tijssen van Dijk
3. de weg

Verponding: ƒ 0-13-0/jr.
Bede - ƒ 0-09-0/jr. Koopsom: ƒ 27,-.
Hij verkoopt aan Jan Andriessen:
- de helft van het Hoyvelt de helft is 3 l.
  Langs op te delen naast de zijde van de
  weduwe Hendrik Hendrix
  De andere helft is van Andries Verheyen.
Verponding: ƒ 1-4-0/jr. Koopsom: ƒ 65,-.
Hij verkoopt aan Andries Verheyen:
- de helft van het Hoyvelt de helft is 3 l.
  Langs op te delen naast de zijde van
  Peter Cornelissen.
  De andere helft is van Jan Andriessen.

Koopsom: ƒ 70,-.
Hij verkoopt aan Marten Jansen:
- groes het Bultvelt 3 l.

1. Willem Geven 
2. Peter Coppens



3. kn Marcelis Driessen
Verponding: ƒ 0-18-0/jr. Koopsom: ƒ 44,-.
Hij verkoopt aan Jan Tijssen van Dijk:
- weiveld 8 l.

1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Jan Tijssen van Dijk
3. Peter Wilberts
4. de Aa

Verponding: ƒ 2-2-0/jr. Koopsom: ƒ 148,-.
De koopgelden worden gebruikt om een obligatie van - ƒ 600,-, met achterstel
van rente, nagelaten door hun ouders, te voldoen.
R 119 fol. 65vo 06-02-1744
Wilhelmus van de Cruys, te Helden, is erfgenaam van 1/5e deel van de nalaten-
schap van zijn moeder, Agnes Knippenberg - g.g.m. Jacob van de Cruys.
Hij ziet af van deze nalatenschap t.b.v. zijn broeder, Michiel van de Cruys,
president.
R 95 fol. 200vo 10-02-1744
- Willem Antonis van den Eekelkamp, te Geldrop,
- Peter Antonis van den Eekelkamp, te Hamont, zij mede voor:
- Goort, hun broeder - en
- Jenneke, hun halve zuster.
Kinderen van Antoni Antonis van den Eekelkamp.
Zij verkopen aan Jan van de Leensel:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Heusden 2 l.
  met een weiveld daaraan 8 l.

1. het Huis van Asten
2. Joost van Bussel
3. de straat

- land de Voorste acker 4 l.
 1-3. de straat
 2-4. Peter Martens e.a. 

- den Agtersten acker 2 l.
 1-3. Joost van Bussel    
   2. Peter Martens

- land den Heycamp 1╜ l.
1. Jan Loomans

 2-3. de hey
- land de Vlinkert 1 l.

 1-2. Goort van Bussel
3. de straat

- land        de Willigendries 3 l.
                      1-2-3. weduwe IJsbout Hendrix
- land den Berg 2 l.

 1-2. Frans Loomans
3. de straat

- hooibeemd het A-veltje 2 l.
 1-2. Goort van Bussel

3. de Aa
- hooibeemd 6 l.

1. Peter Martens
2. Goort van Bussel

Belast met: ƒ 3-02-8/jr. (ƒ  78-02-8) in een meerdere rente aan Gansneb genaamd



    Tengnagel, Raad- en rentmeester 
Generaal

    van de Episcopale Goederen, te 's 
Bosch.

- ƒ 5-12-8/jr. (ƒ 140-12-8) aan den Armen van Asten, twee posten.
- ƒ 0-06-0/jr. (ƒ   7-10-0) aan de Kempenaar van het Gemene Land.
- ƒ 0-03-8/jr. (ƒ   4-07-8) aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 80,-.
R 95 fol. 202 27-02-1744 ook: R 137 - fol. 108vo - 1744.
Goort Willem Loomans, molenaar en Willem Loomans verkopen aan Louis Hoefnagels:
- land het Lopense aan den Boekweytsdel 1 l.

1. Goort Kuypers
2. de weg
3. Jan Janse van Dijk    

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-4-0/jr. Koopsom: ƒ 19,-.
Zij verkopen aan Peter Voermans:
- land de Loverboschacker 1╜ l.

1. Andries Peters
 2-3. weduwe Gerrit Tijssen

4. de straat
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-8/jr. Koopsom: ƒ 17,-.
Zij verkopen aan Gabriel van Swanenberg:
- alnd den Driehoeksacker - het Kempke 1╜ l.

1. de straat
2. de president
3. Jacob van Hugten e.a. 

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 30,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- de helft van den Hoekacker de helft is 3 l.
  Deze helft af te delen naast de zijde van de Loverbosch
  tegen Jan Verberne - die de andere helft, naast de Steegen, heeft.

1. Michiel van de Cruys
3. Jan van Dijk e.a.  
4. weduwe Jan de Smit

Verponding: ƒ 2-02-0/jr.
Bede - ƒ 1-10-0/jr. Koopsom: ƒ 57,-.
- land den Hoogenacker 2 l.

1. de straat
2. Francis Timmermans
3. de weg
4. de pad

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 21,-.
Zij verkopen aan Hendrik Verberne:
- land den Haak 2 l.

1. Jan van Dijk
2. Jan Peter Smits
3. de straat
4. de weg

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.



Bede - ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 54-10-0 α 4%.
Zij verkopen aan Jan Gerrits Verberne:
- de helft van den Hoekacker geheel 6 l.

1 de Steegen
  Te delen tegen Losecaat, die de andere helft bezit.
  Deze helft is gelegen:

1. Jan Jansen van Dijk 
2. Losecaat
3. Jacobus van Hugten c.s.

Koopsom: ƒ 53,-.
Zij verkopen aan Antoni Franse Voermans:
- hooiveld het Stegenshoyvelt 6 l.

1. weduwe Jan Kerkers
2. Peter Cornelissen

 3-4. Jan van Dijk
Verponding: ƒ 2-14-0/jr. Koopsom: ƒ 111,- waarvan 

         ƒ 55,- α 
4%.

Gelost: 2-4-1749.
Zij verkopen aan Jan Jansen van Dijk en Francis Timmermans:
- hooiveld 6╜ l.

1. Antoni Loomans          
2. Jan Kerkers
3. Marcelis Berkers
4. de verkopers

Verponding: ƒ 2-16-0/jr. Koopsom: ƒ 153,- α 4%.
Marge: 27-4-1768 - Peter Hoeben - g.m. weduwe Wilhelmus Loomans is voldaan
                   van twee maal ƒ 76-10-0
Opmerking: Acte R 137 vermeld nog:

De goederen zijn gelegen in het Dorp en hen aangekomen van Willem 
Goort Loomans - en Heylke Peters, hun ouders - deling 20-12-1730.
Nu in bewoning en gebruik bij Dirk Hoebergen. 

          Huis, hof, aangelag en berg 9 l.
1. Gevard Manders
2. Jan Jansen van Dijk
3. de straat
4. de weg

zijn in de verkoop "opgehouden"   
          Verponding: ƒ 2-12-0/jr.

Bede      - ƒ 0-19-4/jr.
En belast met - ƒ 4-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het 
Gemene Land.
Alsmede dat de eigenaar of gebruiker van het huis, gelegen aan de 
Poel,  in  het  Dorp  -  nu  is  eigenaar  Joost  Willem  Loomans  - 

gerechtigd
zal zijn stro-aarde uit den Berg van het aangelag te mogen halen.



R 95 fol. 207vo 03-03-1744 ook: R 137 - fol.  99 - 19-11-1743.
     R 137 - fol. 117 - 09-

01-1744. 
Johannes de Merode verkoopt, namens de regeerders van Asten, de "verhandligte"
goederen van wijlen Marcelis Daniels - en Lijneke Jan Dirx, te Heusden, om
daaraan te verhalen: den renten en belastingen.
De goederen zijn in gebruik geweest bij Mattijs Dirks, Jan Peters van Bussel
e.a.
Koopster wordt: Bregje van Ghezel - weduwe Pieter Valkenier.   
- schuur, hof en dries 2╜ l.

1. de straat
2. Jan Slaats

- land den Heycamp 5 l.
1. Jelis van Helmond

- den Hoekacker 8 l.
1. Jan Aarts

- den Busseracker 7 l.
- groes het Hoyvelt 9 l.
- groes het Busveltje 3╜ l.
- groes/hei het Weyvelt 30 l.
Belast met: ƒ 25,-/jr. (ƒ 625,-) aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 17-12-4/jr.
Bede - ƒ  4-18-8/jr.
Deze goederen zijn ook nog belast met:

ƒ 300,- α 5% aan Francis Rooyers, te Leendert Strijp - t.l.v. 
Dirk Philips en Dirk Peters - aan Leyske Hendrik Deentiens - d.d. 
16-12-1666 - schepenen Asten.

Omdat zij bij de tweede verkoop nog geen geld mochten opbrengen is toen deze 
rente "uitgeworpen".
Daarna zijn ze voor - ƒ 30,- verkocht aan de koopster.
R 95 fol. 209vo 13-03-1744

Steeven Jansen is schuldig aan Willem Roymans - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 20-12-1768 - gecasseert. Hendrik Haase - g.m. Elisabet Slaats - weduwe

                      Hendrik Roymans bekent dat deze som al 
sedert

      lang is voldaan.
R 95 fol. 21ivo 19-03-1744
Jan Vervoordeldonk, te Vlierden, heeft, op 12-2-1744, te Vlierden, verkocht
aan Hendrik Kuypers, te Deurne:
- de helft van een bunder hoy, te Asten, gelegen in de Bunders, hooiende met    
  met de kn Francis Coninx en "rijende" tegen verscheidene eigenaren.

Koopsom: ƒ 5,-.
En aan Goort van Doorne, te Liessel:
- hooiland de Luttelhees 1 zille

1. Matijs Verdeuseldonk
2. Dirk Verdeuseldonk  
3. de gemeente
4. de Aa

Belast met: 4 duiten/jr. samen met Tijs Verdeuseldonk aan de Heer van Vlierden.
Koopsom: ƒ 27,-.

R 95 fol. 211vo 19-03-1744
- Peter Matijs Timmermans, te Geldrop - en   
- Jenneke Matijs Timmermans.
Zij verkopen aan Jan Jansen van Dijk:
- de helft in een dries geheel 3 l.

1. Jan van Dijk
2. Jan Aart Smits e.a. 
3. het straatje

- de helft van een akker geheel 1 l.



 1-2. Jan van Dijk
3. Jan Aart Smits

- land 3 copse.
1. Francis Timmermans
2. weduwe Peter Verberne
3. de koper
4. de weg

R 15 fol. 180 23-03-1744 1/2
Peter Frans Danckers, Mr. valckenier van de Ceurvorst van Ceulen, te Valkens-
waart, aanlegger - contra - Jelis Vreynssen, gedaagde.
R 33 - 52 23-03-1744 2/2
Peeter Frans Danckers, Mr. Valckenier van de Ceurvorst van Ceulen, te Valckens-
waardt, aanlegger.
- contra
Jelis Vreynse, gedaagde.
o.a.:
 6. Op 20-11-1732 heeft gedaagde, te Valkenswaard, van aanlegger geleend 
    - ƒ 400,- α 4%.
12. Borgen: Anthonie Voermans en Francis Willem Loomans - "mede ter tijt wo-

         nende, 
alhier".
15. Afgelost is - ƒ 250,-.
17. Het restant is tot nu tot niet ontvangen kunnen worden.
21. "Gedaagd" worden Jelis Vreynsen en Anthonie Franse Voermans.  
 
R 23 fol. 137 23-03-1744
Mattijs Bollen en Wilbert Alberts, borgemeesters, 1729 - '30, aanleggers -
contra - Andries Verreyt, gedaagde.
Gedaagde is nog - ƒ 5-17-14 schuldig wegens verponding.
R 119 fol. 66 28-03-1744
Gerrit van Riet, vorster, legt, met machtiging van Marcelis Geven en Francis
Coolen, borgemeesters, 1741 - '42, beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- weduwe Joost Koppens ƒ 8-10-00
- Antoni van Dijk ƒ 5-15-04
- Hendrik Deynen ƒ 2-11-10
- Johan Draak ƒ 9-04-08
- Jasper Hendriks ƒ 8-04-06
- Jan Janse Walraven ƒ 9-09-00
- Willem Frans Kels ƒ 8-11-04
- weduwe Willem van Hugten ƒ 9-19-00
- Cornelis Lambers ƒ 6-00-00



- weduwe Jan Plenders ƒ 5-04-10
- kn Willem Aarts  ƒ 8-08-08
- Peter Coopmans ƒ 8-16-17
Hij neemt nog in arrest, met machtiging van Antony Heycoop, als administrateur
van het borgemeestersboek van Marcelis Geven en Francis Coolen, 1741 - '42, 
de vaste goederen van :

tot verhaal van:
- Vrients Jan Evers ƒ 12-18-00
- Symon Peters ƒ 13-16-10
- Marcelis Andriessen ƒ 18-14-12
- Aart Jan Aarts ƒ 17-04-02
- Jan Peters ƒ 20-01-06
- Hendrik Willems van den Eerenbeemt ƒ 12-11-12
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ 21-13-10
R 95 fol. 212 20-04-1744
Jan Frans Doense verkoopt aan Peter Doense, te Helmont:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
 2-3. kn Willem van den Eerenbeemt

4. Bernardus Brunas
- land de Pasacker 4 l.

 1-2. Bernardus Brunas
 3-4. de weg

- groes te Ostaden 1 l.
1. Marten Marcelis e.a. 

 2-3. Antoni Kuypers
4. de weg

- groes/hoyvelt agter Ostappen 2 l.
  "rijende" met de kn Francis Coninx c.s. 

1. de Aa
2. de gemeente - met nog 1/3e deel

      van de Bunder van Hendrik Smits, 
      te Vlierden, gelegen naast het 
      voors. stuk van 2 l.

Belast met: een rest van - ƒ 50,- α 4% - obligatie 18-10-1738 - t.b.v. Johannes
  van der Linden als momboir van de onm. kn Jan Smits.
- ƒ 0-05-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-10-0/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 115,-.
R 95 fol. 213 24-04-1744

Jelis Hendriks van Helmont is schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 325,- α 3%
wegens restant koopsom van:
- huis en landerijen - in de Behelp van Marcelis Jansen - d.d. 30-5-1729 -
en nu aan den Armen, bij testament, vermaakt.
R 30 fol. 25 01-05-1744 1/3
Oculaire inspectie gedaan t.h.v. Hendrien Clemans, gesepareerde vrouw van Anto-
ni van Riet, in het Dorp, van de isolentiδn daar gedaan in den avond of nacht 
van 30 april l.l..
Bevonden:
Dat het glas in lood boven de deur van het middelste vertrek, het glas boven de 
in de achterste keuken, alsmede uit het raam, stuk waren en naar het ons scheen
daaruit geslagen.
Verder dat de deur van de achterkeuken opengebroken was.
De voorn. Hendrien en Magdalenen Joggem Fransen, geboortig van Breugel, 19 α 20
jaar oud, haar dienstmeid, verklaarden aan ons:
Dat zij beiden op bed liggende, tussen 10 en 11 uur gisteravond, Hendrien in de



middelste kamer en Magdalena in het achterste vertrek, er met groot geweld op 
de twee achterste deuren gestoten is.      
Magdalena verklaarde verder dat er kort na 10 uur door iemand aan de deur ge-
roepen werd: "Staat gau op, Jan is so siek, ik moet genever hebben".
Aan het "segge" kende zij deze persoon niet.
Zij is opgestaan en heeft gezien dat het Mr. Hendrik Halbersmit was, hebbende 
een grauwe rok aan en een pruik op.
Zij is daarop naar haar vrouw gegaan en heeft haar dit verteld - die daarop 
zei: "Laat hem niet in".
Daarop is zij weer naar de deur gegaan, zonder dat ze licht ontstoken had en 
gevraagd wie daar was, waarop hij antwoordde: "Dat sulde wel sien".
Zeggende zij: "Ik doe niet open".
Waarop Mr. Hendrik, met een klaren en verstaanbare stem, zei: "O, doe duyvel",
lopende  van  de  achterste  naar  de  middelste  deur,  nemende  een  stuk  eiken 
gekloofd hout (aan ons vertoond) stotende met groot geweld op de middelste en 
op de ach-
terste deur, lopende van de ene op de andere deur of hij ze met geweld open 
wilde lopen. 
Hij heeft verder de glazen ingeslagen en de deuren vernield. Enz. enz.
Hendrien is naar de zolder gevlucht, de leer opgetrokken en heeft daar ca. zes
uur gezeten.
R 30 fol. 27 02-05-1744 2/3
Volgt de ondervraging van Hendrien Clemens en Magdalena Joggem Fransen, 19 α 20
jaar oud, inzake het beschrevene in R 30 - fol. 25 - 1-5-1744.
E.e.a. komt met elkaar overeen.   
   
R 20 fol. 203 12-08-1744 3/3
Den drossard, aanlegger - contra - Hendrik Halbersmit, chirurgijn, gedaagde.
- fol. 220 - 6-3-1747 - Gedaagde heeft 's avonds, 30 april 1744, na tien uur, 

 "aan  de  huysinge  van  Hendrien  Clemens, 
gesepareerde 

              huysvrouw van Antoni van Riet, insolentiδn en 
baldadig-

 heden gepleeght, ten tijde wanneer aldaar op de 
dueren 

 geweldigh gestoten en glasen ingeslaghen wierden 
en 

 tersake dat hij tegens de beschuldigingen door 
den Heer

 aanlegger ten processe daarvan ten lasten van hem 
ge-

 daagde gedaan sig gedefendeert heeft - enz. enz.
 Hem  wordt  opgelegd  een  boete  van  100  staate 

daalders.
Marge: Dit vonnis is, op 3-12-1767, ter requisitie van Antoni Tilborg, wonende
       te Bakel, uitgemaakt op 12 st. zegel.
 
R 95 fol. 214 06-05-1744 ook: R 137 - fol. 118vo - 12-3-1744.
Peter Jan Wilberts en Peter Verlensdonk, armmeesters, verkopen aan Hendrik Pe-
ter Driessen de onroerende goederen van wijlen Anneke Jansen - weduwe Hendrik 
Huyberts en nu behorende aan haar innocente dochter, Jenneke.
- huis met de schuur, schop, hof en aangelag, zijnde een dries. Met de grond van
  het timmerhuiske van Hendrik Peter Driessen - in de Wolfsberg 1 l.

 1-3. de straat
2. Jacob van Hugten
4. Andries Peters

Verponding: ƒ 2-4-2/jr.
Bede - ƒ 0-6-4/jr.
- wortelveltje 1 
cops.

1. Francis Coolen
2. Hendrik van den Paalen
3. weduwe Paulus Hoefnagels
4. de straat



- land ╜ l.
1. Jan van Helmont

 2-3. de straat
4. Claas Philipse

  
Koopsom: ƒ 56,-.

R 23 fol. 138ev. 11-05-1744
- Hendrik Peter Driessen, timmerman, aanlegger - contra Pieter Willem Loomans, 

gedaagde.
  Vordering van - ƒ 2-7-0 arbeidsloon wegens reparatie van een kar.
- Peeter Willem Loomans, aanlegger - contra - Peter Driessen, gedaagde.
  Aanlegger zegt - dat Joost Vreynse bij afrekening met wijlen Cornelis Man-
  ders, aanleggers schoonvader, is schuldig gebleven - ƒ 5,- wegens gehaalde 
  rogge. Gedaagde is mede-erfgenaam van Joost Vreynse.
- Peter Willem Loomans, aanlegger - contra - Goort Franse van Bussel, gedaagde.
  Gedaagde is volgens een "hantbriefje", uit 1723, nog - ƒ 10-11-0 schuldig we-
  gens geleverd "coorn".
- Hendrik Peter Driessen, oud armmeester, aanlegger - contra - erven Jan Pau-
  lus - namens deze Paulus Jan Paulus en de weduwe Jan Smits.
  Wijlen Jan Paulus is een jaarrente van - ƒ 4,- over 1740 - '41 en '42 t.b.v. 
  den Armen schuldig gebleven.
R 95 fol. 215 11-05-1744 ook: R 137 - fol. 123 - 3-4-1744.
Antoni La Forme, te Deurne, als rentmeester van Bregje van Ghezel, Vrouwe van 
Asten, verkoopt aan Matijs Dirx en Matijs Slaats, de goederen gekomen van Mar-
celis Daniels t.w.:
- schuur, hof en aangelag met land en groes 2╜ l.

1. de straat
2. weduwe Jan Slaats  

Verponding: ƒ 1-12-4/jr.
- land den Heycamp 5 l.

1. Jelis van Helmont
2. Jan Dirx
3. de straat

Verponding: ƒ 1-15-0/jr.
Bede - ƒ 1-05-0/jr.
- de voorste Groenhoekacker - na de 

Huesdensestraat
1. Jan Aarts
2. de weg
3. de volgende Hoekacker

Verponding: ƒ 1-10-00/jr.
Bede - ƒ 1-00-12/jr.
- den agtersten Hoekacker 4 l.

1. Jan Aarts
 2-3. de straat



Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Bede - ƒ 1-0-0/jr.
- land den Busseracker 4 l.

1. Jan Aarts
2. de mistweg of de volgende Buschacker
3. de straat

Zijnde aan deze akker behorende een stukje groes van ╜ l. aaneengelegen tot
het einde van den akker.
Verponding: ƒ 1-6-0/jr.
Bede - ƒ 1-8-8/jr.
- den Busseracker 3╜ l.

1. de mistweg
2. Willem Slaats  
3. de straat
4. een Busveltje of Hoyvelt, hierna
   gemoemd met het stukje groes daar-
   aan - tot den oude Graaf.

Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-0/jr.
- groes het Busveltje 3╜ l.

1. weduwe Jan Slaats
2. Leendert Jan Dirx
3. Mattijs Reynders
4. de vorige akker

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- groes/hei het Weyvelt 30 l.

1. Jan Aarts
2. weduwe Willem van den Eynde en Mattijs Dirx

Verponding: ƒ 4-0-0/jr.
- een heihorstje aan den Varsenhof 5 cops.

1. Bruysten van Someren  
2. Jan Aarts 
3. Mattijs Reynders

- groes het Hoyvelt 8 l.
1. de Aa
2. Mattijs Reynders

Belast met: 3 permissie schellingen/jr. of ƒ 0-18-12/jr. cijns aan de Vrouwe
  van Asten.

Verponding: ƒ 1-15-0/jr.
Het geheel is belast met: 

  ƒ 25,-/jr. (ƒ 625,-) aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 34,-.

R 119 fol. 69 11-05-1744
Jacobus Souve - g.m. Peternel Costen en zijn kinderen, Elisabeth, Martyn, Jo-
seph en Lambert, ambagtsman, die met het kuypen de kost moet verdienen.
Hij is, financieel, niet in staat zijn kinderen behoorlijk groot te brengen.
Hij is eerlijk en van goede naam en faam.
Mag met deze brief om een aalmoes vragen.
R 119 fol. 69vo 12-05-1744
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, als administrateur 
van de borgemeestersboeken van Marcelis Geven en Francis Coolen, 1741 - '42,
legt beslag op de vast goederen van:

tot verhaal van:



- kn Marcelis Slaats   ƒ 10-08-10
- Wilbert Verberne ƒ  9-09-10
- Jan Antonis van der Linden ƒ  4-06-08
- Jan van de Cruys ƒ  9-14-00
- Joost Hoebergen ƒ 10-07-14
- Frans Lambers ƒ 11-15-06
- Mattijs Reynders ƒ  8-03-02
- Jan Willem Haasen ƒ  8-11-08
- kn Jan Vrients ƒ  6-17-00
- Goort Marten Doensen ƒ  7-10-08
- weduwe Frans Marten Doensen ƒ  4-09-04
- erven Jan Paulus ƒ  5-15-00
- Martinus Jan Paulus ƒ 11-03-00
- Martinus Tijssen van Hooff ƒ 12-19-00
- Antoni Slaats ƒ 18-18-08
- weduwe Hendrik Vervoordeldonk ƒ 14-10-00
R 119 fol. 71vo 13-05-1744
Staat en inventaris van Peter Antoni Voermans - laatst g.g.m. Maria Jan Aarts -
t.b.v. Antoni, Geertruy en Joost, zijn kinderen uit het huwelijk met Maria 
Joosten Verberne.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Peter Bollen - g.g.m. Pieter Langendonk.

Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg

1. weduwe Paulus Hoefnagels
- land de Langenacker 5╜ l.

1. Mattijs Slaats
2. Francis Coolen

- land het Brugske 2 l. 1 cops.
1. Mattijs Dirx e.a. 

- land het Symke 7 cops.
1. Goort Kuypers
2. Lambert Verheyden

- land in de Loverbosch 5 l.
1. Antoni Voermans
2. erven Goort Hoefnagels

- land in de Loverbosch 2╜ l.
1. Philip Warenberg
2. Francis Coolen

- land in de Loverbosch 1╜ l.
1. Andries Peters
2. Heylke Verheyden

- land in de Loverbosch 1 l.
1. erven Teunis Peters
2. Joost van Bussel

- groes 6 l.
1. Jan van Dijk
2. weduwe Jan Haasen

- groes 3╜ l.
1. Jan van Dijk
2. Andries Peters

- weiveld 6 l.
1. weduwe Cornelis Lambers
2. Jan van Helmont

- groes 2 l.
1. Gevard Manders
2. erven Goort Hoefnagels

- dries 1╜ l.
1. Jan Stevens
2. Hendrik van Geldrop



Roerende goederen
- zeven stoelen, een kist,
- drie bedden,
- acht tinnen schotels.
R 119 fol. 73 13-05-1744
Staat en inventaris van Jenneke Peter Bollen - g.g.m. Pieter Langendonk - 
t.b.v. Peternel en Jan, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Peter Antoni Voermans.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
2. Laurens Bruystens
3. kn Huybert van der Loo

Roerende goederen
- drie bedden,
- zeven tinnen schotels, 
- een kist, een trog, twee kastjes, een tafel, acht stoelen,
- een weefgetouw, een scheerraam, twee spinnewielen.
R 119 fol. 74vo 19-05-1744
Maria van der Loo - j.d., wonende t.h.v. Willemyn Roymans - g.g.m. Huybert van
der Loo, testeert.
- Haar zuster, Perijn van der Loo, te Leend ƒ  50,-
- Haar zuster, Antonet van der Loo, te Woensel ƒ    50,-  

ƒ 
100,-
  Deze ƒ 100,- staan t.l.v. Joseph Vervoordeldonk en kunnen 
  ingevorderd worden.
- aan de vrouw van Jan Hendrix ƒ  50,-
- aan haar dochter, Annemie ƒ    50,-  

ƒ 
100,-
  Deze ƒ 100,- kunnen ingevorderd worden bij de weduwe
  Jan Haasen.
- Het huis en hof - in het Dorp (inclusief de meubelen etc.)
  in bewoning bij de weduwe Huybert van der Loo (Huybert is
  haar overleden broeder) zal gaan naar de vijf kinderen van
  Huybert.
- Haar persoonlijke kleren en het gouden kruis aan Willemyn 
  Roymans voorn.
R 95 fol. 217vo 04-06-1744
Mattijs Slaats verkoopt aan Willem Slaats de helft van:
- schuur, hof en dries geheel 2╜ l.

1. de straat
2. Willem Jan Slaats    

- land den Heycamp 5 l.
1. Jelis van Helmont
2. Jan Dirx



3. de straat
- de voorste Groenacker na de Heusdensestraat

4 l.
1. Jan Aarts
2. de straat
3. de volgende Hoekacker

- den agtersten Hoekacker 4 l.
1. Jan Aarts

 2-3. de straat
- de Busseracker 4 l.

1. Jan Aarts
2. een mistweg of de volgende Busacker
3. de straat

- de Busacker 3╜ l.
1. de mistweg 
2. Willem Slaats
3. de straat
4. een busveltje of Hoyvelt

- het Busveltje 3╜ l.
1. weduwe Jan Slaats
2. Leendert Jan Dirx
3. Mattijs Reynders
4. den acker

- groes/hei het Weyvelt 30 l.
1. Jan Aarts
2. Willem van den Eynde en Mattijs Dirx

- een heyhorstje aan den Varsenhoff 5 
cops.

3. Mattijs Reynders
- groes het Hoyvelt 8 l.

1. de Aa
2. Mattijs Reynders

Belast met: de helft van - ƒ 25,-/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 16,-.

R 119 fol. 76 15-06-1744
Jacobus Losecaat, drossard, Jan van Helmond en Antoni Muyen, schepenen alsmede
Johannes Souve, chirurgijn, zijn geweest t.h.v. Nicolaas Philipsen, aan de 
Wolfsberg. Waar ook woonde, Lijneke Philipsen, die gisteren tegen den avond is
overleden.
Dat heden de drossard had horen zeggen dat voorn. Lijneke, verleden woensdag,
10 juni) onder een kar, die ingespannen was met het paard van Nicolaas Philip-
sen, gevallen en overreden was.   
Na visitatie verklaarde de chirurgijn dat hij een wonde gevonden heeft binnens-
beens aan het linkerbeen en een wonde aan de linkerarm.
Bij de wonde aan het linkerbeen was geraakt een ader, stefana, genaamd en een 
arteria, tibile, genaamd.
De wonde was een vierendeel lang.
Mede door de ouderdom, 80 jaar, en door zwakheid en koortsen is zij overleden.
R 33 - 52 23-06-1744
Inventaris der stukken in de zaak:
- Maria van de Laar - weduwe Peter van den Boomen,
- Hendrik Roymans - g.m. Elisabeth van de Laar,
- Michiel van de Waterlaat - g.m. Helena van de Laar,
- Jan van de Laar



- Wilhelmina van de Laar,
- Jan van de Vondervoort - g.m. Jenneke van de Laar,
Allen kinderen van Francis van de Laar en alzo kinderen kleinkinderen en erfge-
namen van Jan Lambers van de Laar, wonende te Helmond, Gemert en Deurne -
aanleggers.
- contra 
Dirck Meulendijck en Jan van de Loverbosch, gedaagden. 
R 119 fol. 76vo 24-06-1744
Hendrien Clemans, in het Dorp, gesepareerde vrouw van Antoni van Riet, tes-
teert.
- Michiel van de Cruys, president en Hendrik Berkers worden aangesteld als 
  executeuren van de gehele boedel - zij krijgen hiervoor - ƒ 150,- zonder
  daarvan rekening af te hoeven leggen.
- Alle goederen, roerend en onroerend, worden publiek verkocht.
- Als enig erfgenaam wordt benoemd - den Armen van Asten.
R 15 fol. 184 29-06-1744 1/2
Maria Peter Hensen, geestelijke dochter, als erfgenaam van haar zuster, Wille-
myn, te Deurne, aanlegster - contra - Martinus Jan Paulus, gedaagde.
-  Betaling van  -  ƒ 52,- wegens  verachterde  intrest  van -  ƒ 150,- α 4%  - 
schepenen Asten - 2-7-1723.
- Op 18-10-1745 wordt de obligatie "executabel" verklaard.
R 33 - 52 08-07-1744 2/2
Maria Henssen, te Deurne, laat "dagen" Martinus Jan Paulus, te Asten, wegens
achterstallige intrest van - ƒ 150,-.   
R 15 fol. 184 29-06-1744
Jan van den Broek, coopman, te Geldrop, aanlegger - contra Joost Verberne, ged.
R 162a 02-07-1744
Taxatie van de onroerende goederen van Maria van der Loo - overleden, 27-5-1744.
Willemyn Roymans - weduwe Huybert van der Loo is mede-erfgenaam.

W
aarde
- de helft in huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l. ƒ 
140,-

1. Heylke Peter Baltus
2. Peter Voermans
3. kn Jacob Mattijssen
4. de straat

20e penning is ƒ 7,-.
 
R 162a 02-07-1744
Taxatie van de onroerende goederen van Dorotea van de Sande - overleden te 
Lies-zel - 23-5-1744.
Compareerde mede Hendrik Tomas van Stratum.

1/6e deel van:
Waarde:

- huis, hof, aangelag en land 21 l. ƒ 40,-
1. de Aa
2. erven Mevr. Costerius

 3-4. de hei
- groes het A-veltje 1 l. ƒ 
3,-



1. Goort van Doorne
2. Jan Paulus
3. de Aa
4. de gemeente

- groes 2 l. ƒ 
5,-

1. erven Mevr. Costerius
2. het voors. land
3. de gemeente

- wei/hei 13 l. ƒ 
18,-

1. de Aa
 2-4. de gemeente

3. het vorig perceel  
ƒ

 66,-
20e penning is ƒ 3-6-0
R 95 fol. 218vo 04-07-1744
Hendrik van der Sanden, te Leende - g.g.m. Lucia van Roy - en als vader van
zijn twee minderj. kinderen, verkoopt aan Antoni Geldens, te Leende:
- ╝e deel van een clamptiende - de Laarbroekse - hem aangekomen bij successie
  uit de nalatenschap van wijlen Goverdina van de Cruys - weduwe Jan de Roy,
  de verkopers eerste vrouw moeder - deling d.d. 12-12-1738, Leende.
Het overig ╝e deel is van Bartel Coolen, te Leende - tpt. 4-1-1742.
De andere helft is van Maria van de Cruys.

Koopsom: ƒ 680,-.
R 23 fol. 141 07-07-1744
Antoni Coolen, te Ommel, aanlegger - contra - Jan Verhoysen, gedaagde.
Aanlegger heeft in huur en bewoning:
- een huis en de landerijen.
Gehuurd van, nu, wijlen Agnees - weduwe Jacob van de Cruys.
Huurtermijn: 10 jaar - met 5 jaar op te zeggen.
Gedaagde en Hendrik van de Cruys hebben Pasen l.l. de huur opgezegd.
Aanlegger heeft daarvan kennis gegeven aan Michiel van de Cruys, Willem van de
Cruys en Alegonda van de Cruys, samen met Jan Verhoysen en Hendrik van de 
Cruys, vijf kinderen en erven van de weduwe Jacob van de Cruys.
Deze hebben aanlegger gezegd dat hij de huur kan continuδren - omdat deze bui-
ten hun consent en goedvinden was opgezegd.
Aanlegger heeft de goederen verder bewerkt en "bemist"
Aanlegger heeft echter ondervonden dat gedaagden, zonder enige toestemming,
van wie dan ook, in juni, een kar gras van zijn percelen heeft weggevoerd -
waarde ca. - ƒ 3,-.
Enz. enz. 
Aanlegger meent dat e.e.a. in een land van goede justitie niet moet kunnen 
plaatsvinden.
R 119 fol. 78vo 09-07-1744
Antoni La Forme, rentmeester van Bregje van Ghezel, Vrouwe van Asten, verpacht
aan:
Mattijs Dirks, Mattijs Slaats, Dirk Janse, Anna - weduwe Gerrit Kerkers en 
Dries Dirk van Hugten, allen hoevenaars van de Vrouwe van Asten, alsmede Goort
Willem Loomans, molenaar op de windmolen,
De volgende clampentienden en de smaltienden  
- de Heusdense,
- de Loverbosche,



- de Middel.
Huurtermijn: 6 jaar - ingaande oogst 1744.
Mocht iemand van de voors. pachters de goederen, die hij in huur heeft van de 
Vrouwe van Asten, verlaten dan zal hij ook zijn aandeel in de tienden moeten
verlaten.
Huurprijs: 935 vat rogge/jr. - volgens de pegge van Helmond, zoals deze steken 
           zal, zaterdag na St. Andries en zaterdag na Lichtmis.
           Te betalen - de helft op  7-12-1744,

            - de helft op 24-02-1745 en zolang de pacht duren zal.
Lasten: de landsverpondingen voor de pachters.
        9 vijm dakstro/jr.
De pachters moeten de tienden colligeren en inzamelen volgens de placcaten

van
20-6-1670 en 23-5-1732.
Dat de landerijen van de Vrouwe van Asten worden gebruikt door de hoevenaar
van de Polder - zie R 118 - fol. 247 - 10-7-1741.
Nog worden verpacht aan Hendrik Willem Berkers, Antoni Wilbert Coolen en Dirk
Willem Haasen:
- de Novaale clamptiende
Huurprijs: 165 vat rogge/jr. en verdere condities als voor.
R 23 fol. 145 13-07-1744
Den drossard, aanlegger - contra - Jan Coolen, gedaagde.
Jan Jansen Aarts, ondervorster, heeft op 20-6-l.l. gedaagde bevonden in het 
Scheefven, in het Ommelsbroek, welke bezig was "mayende en vlaggende in de 
groese".
Gedaagde wordt beboet met 5 peters ofwel ƒ 4-10-0.
Ook Jan Hendrik Deenen wordt in de gelijke zaak beboet.
R 95 fol. 220 14-07-1744
- Gevard Manders, te Deurne,
- Margrieta Wilberts Meulendijk - weduwe Jan Peter Driessen, te Vlierden - 
geass. met haar zoon, Jan, te Vlierden,
Zij verkopen aan Wilbert Arnoldus Meulendijk: 
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - in het Dorp 3 l.

1. Goort Willem Loomans  
2. Jan Aarts

 3-4. de straat
- land de Loverbosch 2 l.

1. Philips Warenberg
2. Jan Ceelen
3. de weg

- land de Warandacker 6 
cops.

1. de Warand van het Huis van Asten
2. Dries Peters   3. de weg

- land de Heesacker 1 l.
1. Francis Timmermans
2. de weg

- groes het Lindert 3 l.
1. Peter Lomans
2. Philips Warenberg

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-02-6/jr. aan het Huis van Asten.

Verkopers aangekomen bij tpt. d.d. 23-11-1739.
Koopsom: ƒ 183,-

Zij verkopen aan Jan Verberne:
- land de Snijerskamp 2╜ l.

1. de straat
2. Hendrien Clemans
3. de koper
4. het volgende perceel

- groes in 't Root 2╜ l.



1. weduwe Peter Verberne
2. Peter Martens
3. Jan Aart Smits
4. Bernardus Brunas

- groes het Roode Weyvelt 2╜ l.
1. de weg
2. erven Willem Aart de Smit
4. de Snijerscamp

Verkopers aangekomen bij tpt. d.d. 23-11-1739.
Koopsom: ƒ 250,-.

R 95 fol. 222 14-07-1744
Wilbert Arnoldus Meulendijk is schuldig aan Johannes Souve, chirurgijn:
- ƒ 250,- α 4%.
Marge: 26-1-1768 - gelost aan Lucia van Bussel - g.m. Jan Sauve - vermits 
                   ziekte van haar man.
R 137 fol. 130 22-07-1744
Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens
Mr.  Christiaan  Paulus  van  Beresteyn,  Heer  van  Maurick,  als  vader  van  zijn 
kinderen, de volgende clampentiende, te Asten, verpacht over de oogst, 1744.
Volgen de voorwaarden:
- de helft van - hoog Ommel,

     - leeg Ommel,
     - de Horst,
     - de Steegen,
     - de Boetscholt,
     - de Agterbosch,
     - de Vork,
     - de Leensdonk.

- de grote clampentiende - deze zijn belast met 9 vat rogge/jr. aan rentmeester
    de Kempenaar.

- de Smaltiende.
R 142 25-07-1744
Peter Jan Wilberts en Peter Verlensdonk, armenmeesters, verkopen "de te velde 
staande schaar van rogge en boekweyt" van wijlen Marcelis Janse Loomans - en 
Anneke - weduwe Frans Huybers, dit t.b.v. den Armen.

Opbrengst: ƒ 35,-.
R 95 fol. 223 10-08-1744
- Jan Cornelis Munsters en Hendrik Willem Claus - als momboiren over de onm.
  kinderen van Symon van der Sande, te Deurne - alsmede
- Cornelia, meerderj. dochter van Symon van der Sande, te Deurne.
Zij verkopen aan Marten Leenders, te Deurne:
- de helft van een groesveld den Beempt geheel 1 l.



1. Tielen Peters
2. Joost de Veth   
3. weduwe Jan Cornelis van de Mortel

Koopsom:  de 
lasten.
R 96 fol. 1 10-08-1744
Arnoldus en Johannes Beckers, te Valkenswaard, verkopen aan Peter Dankers, te
Valkenswaard:
- een obligatie van - ƒ 581-5-0, zijnde 3/4e deel van - ƒ 775,- van een meerder
  kapitaal van - ƒ 3100,- α 3% t.l.v. het corpus van Asten - d.d. 3-6-1699 -
  nr. 57b. t.n.v. Peter Lucas Booms.
R 96 fol. 1vo 10-08-1744
Antoni Willem Loomans verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- groes de Bleek 3╜ l.

1. de koper
2. Willem Fransen e.a. 
3. Antoni Voermans e.a. 
4. kn Marcelis Berkers

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 105,-.

R 96 fol. 2vo 21-09-1744
Antoni Janse van Roy, te Leende, verkoopt aan Arnoldus Thopoel, schepen, te 
Venroy:
- ╝e deel in huis en hof geheel 1 l.

1. kn Peter Coopmans
2. kn Joost Loomans

 3-4. de straat
Het ander ╝e deel is van Geertruy Kerstens - weduwe Jan Sprengers en de weder-
helft van de koper.

Koopsom: ƒ 125,-.
R 30 fol. 30 26-09-1744

Verhoor van:
- Mattijs Dirx, 70 jaar, vierman, pachter van de tiende van de Heer van Dongel-
  bergen,
- Peter van Bussel, 60 jaar, borgemeester, als opzichter van de voorn. tiende,
- Peter Verlensdonk, 56 jaar, armmeester, ook als opzichter van de voorn tien-
  de,
- Willem Roefs, 52 jaar, pachter van de grove tiende  van de Heer Beresteyn,
- Antoni Wilbert Coolen, 45 jaar, kerkmeester, als pachter van de smaltiende 
  van de Heer Beresteyn,
- Hendrik Willem Berkers, 50 jaar - en
- Dirk Hillem Haasen, 40 jaar - samen met Antoni Wilbert Coolen, pachters van
  de Novale tiende.
o.a.:
3. Of hen bekend is dat door of wegens Hendrik Halbersmit:
   - een deel van een akker - genaamd - in den Berg

1. Willem Roefs
 2-3. Jan van de Loverbosch

4. de straat
   met vlas is bezaaid.



   Deze akker hoort onder de door hen gepachte clamptienden.
   Hendrik Halbersmit heeft dat vlas, rijp zijnde, geoogst en buiten de clamp-
   tienden vervoerd, zonder dat zij, pachters, daarvan iets wisten of dat de
   "geregtigheyt van tiende" voor dit jaar aan hen, pachters, is voldaan.
3. Zij verklaren daarvan geen kennis te hebben.
4. Of hen ook bekend is dat door voorn. Halbersmit:
   - een stuk land of groes - het Broekvelt, te Ommel 2 l.

 1-3. de gemeente of het gemeentes broek
   is bezaaid met boekweit en gerst.
   Halbersmit heeft aan Peter van Bussel en Peter Verlensdonk alsmede aan Wil-
   lem Roefs laten weten om op het voors. veld de boekweit te komen "tienden".  
   Zij hebben dit geweigerd omdat dit niet onder hun toezicht of pacht behoor-
   de en dat het zolang het bezaaid is geweest door de pachters van de Novale
   tiende "getient" is geweest.
   Halbersmit heeft tegen hun wil de boekweit toch getiend.
4. Zij verklaren dat het tegen hun wil is gedaan of dat zij er geen weet van 
   gehad hebben.
6. Of het voorn. Broekvelt, sedert enige jaren dat daar vruchten ingezaaid 
   zijn, door de pachters van de Novale tiende op verzoek van Halbersmit ge-
   tiend is geworden. Evenals door dezelfde pachters, altijd is getiend ge-
   worden de vruchten die van tijd tot tijd gezaaid zijn geweest in een stuk 
groes, liggende op dezelfde hoogte naast het gemeene Broek en behorende aan
   de erfgenamen Jacob van de Cruys.
   Gebruiker was: Antoni Wilbert Coolen, te Ommel.
   
6. De pachters van de Novale tiende verklaren dat zij het Broekvelt, sinds
   ca. 6 jaar, "getient" hebben namens Hendrik Halbersmit.
   Ook verklaren zij het veld van de erfgenamen Jacob van de Cruys, sinds 
   ca. 12 jaar tot nu toe, altijd "getient" te hebben.    
R 15 fol. 185ev. 28-09-1744 1/3
- Pieter Willem Loomans - mede namens Goort Manders en Goort Willem Loomans, 
  kn en erven van Cornelis Manders, aanleggers - contra - Antoni Voermans, ged.
- Willem van Riet, commis van den Tol, wonende te Erp, aanlegger - contra -
  Antoni Antonis de Kuyper, gedaagde.
  fol. 88 - Gedaagde zegt - "dat hij van den aanlegger noyt geen vet off ander

                  beest gekogt heeft en vervolgens daarmede niets 
te

     doen heeft".
R 33 -52 13-10-1744 2/3
Ter instantie van: 
- Pieter Willem Loomans, Goort Manders, Goort Willem Loomans, kinderen en erven 
van Cornelis Manders, te dagvaarden Antony Voermans.
  Dit wegens geleend geld en "verhaeld cooren".    
R 23 fol. 147 19-10-1744 3/3
Antoni Voermans, aanlegger - contra Pieter Willem Loomans, gedaagde.
Gedaagde heeft, in juni l.l., - ƒ 9-9-0 geleend van aanlegger - en daarop te-
rug betaald -  ƒ 3-15-0
Wegens het restant wordt hij gedaagd.
Naschrift: Gedaagde zal binnen 24 uur betalen.



R 119 fol. 81vo 09-10-1744
Joseph Verduyseldonk, pastoor, te Turenhout, doet afstand van zijn 1/3e deel
in de nalatenschap van: 
- wijlen Antoni Joseph Verduyseldonk - en Jenneke Aart Franse Verreyt, zijn ou-
  ders, 
dit t.b.v. zijn zuster, Maria Verduyseldonk - g.g.m. Jan van den Broek, te 
Vlierden.  
R 23 fol. 148 19-10-1744
- Maria Jan Paulus - weduwe Jan Peter Smits, aanlegger - contra - Mattijs Jan 
  Peters, gedaagde. 
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 1-16-0 zijnde een rest van geleverde winkelwaren
  aan zijn vader door wijlen aanlegsters man, op 15-4-1707.
  Het totaal bedrag was - ƒ 5-11-0.
- Josyn Dirx van Gog - weduwe Jan de Smit, aanlegster - contra - Goort Frans 
  Goorts, gedaagde.
  Gedaagde is schuldig wegens arbeidsloon en geleverd ijzerwerk door aanlegsters
  man als "smit" verdient - ƒ 3-15-0.

- Ook Frans Lambers is - ƒ 4-15-0 schuldig aan aanlegster wegens arbeidsloon 
  en geleverd ijzerwerk.
R 119 fol. 82 19-10-1744
Johannes van der Linden, eyckmeester, verklaart ter instantie van Jan Peter van
Riet, brouwer, ingevolge het 3e art. van de ordonnantie op het stuk der brou-
werijen - d.d. 10-8-1716 - t.o.v. drost en schepenen, bij afwezigheid van ge-
commiteerden van het Brouwersgilde der naaste besloten stad t.w. 's Bosch, al-
waar geen Brouwersgilde is - om zoveel mogelijk aan de gemelde order te vol-
doen.
Hij heeft geijkt - de brouwketel en kuip van voorn Jan van Riet, staande in het
Dorp, bij de Kerk.
De ketel is groot: 14╝e ton tot den pegel daarin geslagen zijnde.
De kuip is groot: 12╜ ton tot den pegel. 
 
R 119 fol. 83 20-10-1744
Hendrik van de Cruys, pastoor, te Lommel, doet afstand van zijn 1/5e deel in
de nalatenschap van zijn moeder, Agnees Knippenberg - g.g.m. Jacob van de Cruys
t.b.v. Jan Verhoysen - g.m. Peternella van de Cruys, zijn zuster. 
R 119 fol. 83vo 22-10-1744
Aalbertus van Riet - g.m. Alegonda van de Cruys, te Pelt, doet afstand van 
zijn 1/5e deel in de nalatenschap van hun moeder, Agnees van de Cruys - g..m.
Jacob van de Cruys, dit t.b.v. Michiel van de Cruys, president - de helft - en
                               Jan Verhoysen - g.m. Peternella van de Cruys,

     de helft.    



R 96 fol. 3 29-10-1744
Johannes Willem Loomans, gewoond hebbende te Lommel, nu te Asten, t.h.v. Goort
Willem Loomans, molenaar, verkoopt aan Goort, Pieter, Antoni, Joost en Wilhel-
mus Loomans, zijn broers, waarvan Joost te Someren woont:
- de helft in een huis, hof en aangelag met land en groes - in het Dorp

geheel 18 l.
Hem aangekomen bij deling - d.d. 20-12-1731.
Bewoner/gebruiker: Pieter Willem Loomans, zijn broer.
Belast met: de helft van ƒ 8-1-12/jr. in een meerdere rente aan de Kempenaar.

Koopsom: ƒ 25,-.
Overeengekomen is: Dat bij overlijden van Johannes Loomans zijn eventuele 
                   schulden door hen, voor ieder 1/5e deel, betaald zullen 

         worden - tot dan moeten de goederen bij elkaar blijven.

R 162a 31-10-1744
Taxatie van de onroerende goederen van Heer Lambertus Coolen - overleden -
Stiphout - 7-10-1744.

W
aarde
- hooiland in de Spleeten 2 l. ƒ 30,-

1. de Aa
  "rijdende" met Jan Teunis Smits c.s. 
20e penning is ƒ 1-10-0.
R 23 fol. 150 02-11-1744
Anna Maria Verschuuren - weduwe Jan Martens Verberne, aanlegger - contra -
Antoni Marcelis Coolen, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 5-19-12 zijnde reδle verponding, 1739, als huurder 
van de goederen van aanlegster.
R 119 fol. 85 02-11-1744
Jan Jansen van Dijk verklaart dat, in januari 1734, zijn huis, schuur en stal 
is afgebrand alsmede zeven hoornbeesten en paard, hooi en stro met de oogst en
andere granen en veel van zijn meubelen en huisraad.
Getaxeerde schade: - ƒ 2000,-.
Met behulp van goede vrienden is alles weer in de vorige staat gebracht, maar 
hij is daardoor in de schulden geraakt.
Hij verzoekt om remissie van van de reδle verponding, gedurende de tijd van 
veertien jaar, ten bedragen van - 19-10-8/jr., rustende op het huis - in het 
Dorp.
Toegestaan wordt: twaalf jaar, voor fout en wanbetaling aan de borgemeesters
                  goed te zullen doen.
- de reδle verponding ƒ 19-10-8
- de ordinaire landsverponding ƒ 19-10-8
- de bede ƒ  6-09-2.  
R 96 fol. 4 16-11-1744
- Antoni La Forme, sub.t. secretaris, te Deurne,
- Johannes Bokhorst en Nicolaas van den Boomen, kerkmeesters. te Deurne, ver-
kopen aan Pero de Cassemajor, drost en secretaris te Deurne, alle percelen ak-
ker en groes welke aan de Kerk van Deurne toebehoren t.w.:
- hooibeemd de Luttelhees 1 zille
- hooiland het Voordeken 1 zille
   



Koopsom: 2 maal  ƒ 
12-10-0.
R 119 fol. 86vo en 88   01-12-1744
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur der 
ordinaire landsverponding, 1742 en coninxbede 17-9-1741 - '42, legt beslag op
de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Martinus Tijsse van Hooff ƒ 16-06-12
- Antoni Slaats ƒ 26-00-00
- Jan Antonis van der Linden ƒ 11-11-04
- Jan van de Cruys ƒ 12-10-04
- Arnoldus Hendriks ƒ  0-15-00
- Peter Hendriks ƒ  8-19-02
- Hendrik Willems van den Eerembeemt ƒ 16-03-10
- weduwe Frans Marten Doensen ƒ  6-02-04
- weduwe Gerrit Janse Bernaarts ƒ  5-19-12
- erven Jan Paulus ƒ  5-15-00
- Antoni Dirx ƒ 15-11-04
- Elske Martens ƒ  6-11-04
- Francis Tijs Canters ƒ  5-14-08
- Francis Willem Kels ƒ 12-17-14
- Goort Peter Loomans ƒ  4-19-00
- Joost Janse van Rest ƒ  5-12-02
- Dirk Joosten van Hugten ƒ 15-15-08
- IJsbout Martens ƒ 11-12-08
- Joseph Vervoordeldonk ƒ 20-17-02
- Joost Vreynse c.s. ƒ  1-00-00
- Jan Vervoordeldonk ƒ 15-06-08
- kn Jan Vrients ƒ  7-14-14
- Martinus Jan Paulus ƒ 11-03-00
- kn Willem Aarts ƒ 10-08-04
- het onm. kind van Aart de Smit ƒ  6-01-08
R 15 fol. 192 14-12-1744
Dirk Adriaan Hoebergen, aanlegger - contra - Arnoldus Meulendijx en Peter 
Martens, oud collecteurs van de coninxbede, gedaagden.
fol. 198 - Gedaagden zullen aan eiser te betalen hebben - ƒ 50,- met de ver-

 achterde intrest van 4% - ieder de helft te betalen.
R 23 fol. 152 14-12-1744
Joost Jan Hoefnagels, aanlegger - contra - Jan Pieter van Riet, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig -  ƒ 5-5-0 wegens een, in 1743, gekocht varken alsmede 
voor twee vat koren, geleverd in 1743.
- Gedaagde zegt - dat hij aan aanlegger heeft geleend - ƒ 5,- en dat aanlegger 
op de laatste zitting weigerde te liquideren.
  Voor de twee vat rogge heeft gedaagde gegeven - ƒ 3-15-0 zodat hij nog geld 
  krijgt van aanlegger.  
R 161 ongedateerd

Memorie instructief van Jenneke van Hooff - weduwe Frans Huybers
om de advocaat te adviseren.

o.a.:
- Jenneke van Hoof - is weduwe van Frans Huybers.
- Er is een inventaris opgemaakt.
- Het betreft het "togtregt" van 1/12e deel van de goederen van Huybert Fran-
  sen.



- Huybert Fransen is borgemeester geweest na "doot" van zijn vader.
- Tomas Marcelis - g.g.m. een dochter van Jenneke van Hooff na de dood van Huy-
  bert en heeft met het "boek" gegaan en onder zijn "bewind" gehouden.
- Frans Huybers - en Jenneke hadden bij het overlijden van Frans - nog zes 
  kinderen in leven.
- In de weduwlijke staat zijn twee van de zes kinderen overleden.
- De zoon, Huybert, ΘΘn van de vier overblijvende, trouwt met Mary Hoeffnagels.
- Huybert sterft en laat Mary achter met een wettige zoon.
- EΘn van de vier kinderen van Jenneke Fr. Huybers komt "afflijvigh" te worden.
- Ook het kind van Huybert - en Mary Hoeffnagels komt te overlijden.
- Nu komt de man van de weduwe Huybert Fransen, zoon van de weduwe Frans Huy-
  berts en zegt dat zij een kind gehad hebben bij Huybert Fransen, haar gewezen
  man en dat op dit kind na de dood van haar vader, diens aandeel is komen te 
  versterven.
  Waarop de man van de weduwe Huybert Fransen aan Jenneke van Hooff, zijnde de
  moeder, een insinuatie heeft gedaan om een staat en inventaris te krijgen zo-
  als de boedel was t.t.v. het overlijden van Frans Huyberts, haar man, alsme-
  de een inventaris zoals de boedel nu is. Enz. enz.



R 119 fol. 89vo 08-01-1745
Martinus van de Loverbosch geeft in huur aan Peter Koopmans:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - aan de Capel - te Ommel 

20 l. land
18 l. groes

- Het huis is opnieuw opgetimmerd.
- Huurtermijn: 8 jaar - met 4 jaar te scheiden.
- De huurder mag mede gebruik maken van de twee turfvelden op den Hontspeel.
- Huurprijs: ƒ 50,-/jr.
- Lasten voor de huurder: Ordinaire verpondingen,

              Bede,
   Extra ordinaire verponding.

- De huurder mag van het schaarhout, als het bekwaam is, de erwt- en boonstaken 
  kappen t.b.v. zijn eigen gerief.
- De verhuurder zal alles in goede reparatie houden.
- De huurder zal de goederen bewonen en bemesten als gebruikelijk is.
R 96 fol. 4vo 09-01-1745
- Hendrik Benders van Hooff - en 
- Peternel Benders van Hooff - weduwe Laurens Antonis, zijn zuster, alsmede
- Jelis van Helmond, als momboir van het onm. kind van Jan Benders van Hooff,
zijn schuldig aan Laurens Mattijs Bartels, te Deurne - ƒ 271-10-0 α 4%.
Zijnde een rest van geleend geld door wijlen Bendert van Hooff, tijdens zijn 
borgemeesterschap met Michiel van de Cruys en gelost aan Goort Coolen en de 
erven Peter van Daalen, te Eyndhoven.
Marge: 8-1-1748 gelost.
R 23 fol. 153 18-01-1745    
- J. Losecaat, aanlegger - contra - Jan Goort Loomans, als momboir over Hendrik 
  Coopmans, gedaagde.
  Gedaagde is schuldig - ƒ 6-15-0 wegens een acte van momboirschap, afnemen van
  de eed, zegelkosten etc.
- Martinus Frans Lambers, aanlegger - contra - Pieter Willem Loomans, gedaagde.
  Aanlegger heeft in de oogst van 1744 en op andere dagen "gearbeyt" en heeft 
  hiervan nog te ontvangen - ƒ 1-12-0.
  Gedaagde wordt opgelegd te betalen.
R 137 fol. 135vo 20-01-1745
Conditie en voorwaarden waarop Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop,
collecteur van de ordinaire verpondingen, 1-1-1742 - 31-12-1742 en de coninx-
beden, 17-9-1742 - 16-9-1742 enz. enz. bij executie zal verkopen t.l.v. Antoni
Slaats, te Ostappen - om daaraan te verhalen - ƒ 26,- wegens onbetaalde verpon-
ding en beden.
- huis, schuur, stal, schop, aangelag en het Weyvelt 25 l.

 1-3. de gemeente
- land 11  l. 
28 r.

 1-3. de gemeente
2. Willem Roymans  

- land de Middelkamp 7 l.
1. het vorig perceel

 2-3. de gemeente
- land de agterste Kamp 8╜ l.



 1-3. de hei of weg
2. Pero de Cassemajor

- hooibeemd den Meulenbeemt 4 l.
 1-3. de weg of dijk

- hooiveld het Binnenvelt 3 l.
 1-3. Antoni Slaats  

- hooiland 6 l.
 1-3. de Aa

2. het aangelag
- hooiland 3 l.

1. de vorige beemd
2. de schuur

- hooiland 1╜ l.
1. Tiele Peter Coolen
2. Aart Jan Aarts

Verponding: ƒ 19-09-8/jr.
Bede - ƒ  6-19-8/jr.
Antoni Slaats koopt deze goederen terug voor - ƒ 152,- doch blijft in gebreke 
"borge" te stellen.
De verkoper protesteert.
Op 3-2-1745, bij de definitieve verkoop, heeft Antoni Slaats de lasten en de 
kosten voldaan, zodat hij eigenaar blijft. 
R 142 28-01-1745
Nicolaas Griensven - g.m. Jenneke, dr. Aart Sterken, te Milhese, verkoopt na-
mens Aart Sterken - een partij "ijke- en andere opgaande boomen" staande op
zijn "erve" aan Voordeldonk.
22 kopen 74 bomen opbrengst: ƒ 179,-
.
R 96 fol..5vo 03-02-1745
Antoni Slaats den ouden geeft in belening aan Antoni Heycoop, te Vlierden:
- hooiland 6 l.

1. de Aa
 2-3. Antoni Slaats 

4. weduwe Francis Bogers c.s. 
Beleentijd: 6 jaar Beleensom: ƒ 100,-
. 
Verponding: ƒ 3,-/jr.
Marge: 6-3-1747 - gelost door Johannes Martens - g.m. Maria, dr. Antoni Slaats.
 
R 96 fol. 6 06-02-1745

Wilbert Jan Wilberts is schuldig aan Jan Tijssen van Dijk - ƒ 50,- α 4% wegens
geleend geld door wijlen Joost Jan Wilberts - t.b.v. de kn Jan Wilberts.
Marge: 3-5-1749 - gelost.
R 119 fol. 90vo 13-02-1745
Staat en inventaris van Antoni Metten - g.g.m. Jenneke Peters - t.b.v. zijn 
onm. kinderen, Pieter, Jan, Huybert en Hendrik.
Hij wil hertrouwen met Willemyn Jan Smits.

Roerende goederen
- een bed met toebehoren, 
- een weefgetouw met zes kammen,
- een baktrog en een kist,
- haal en tang met een vuurijzer,



- vier stoelen,
- een ijzeren en een koperen ketel,
- zes tinnen lepels en een halve beddekoets.
R 96 fol. 7 18-02-1745 ook: R 137 - fol. 135vo - 20-1-1745.
Gerrit van Riet, vorster, verkoopt, bij executie wegens verpondingsschuld, na-
mens Antoni Heycoop, collecteur der verponding, 1742, van Arnold Hendriks aan 
Huybert van Bree, te Lierop:
- huis en hof - aan het Laarbroek 1╜ l.

1. Jan Jansen
2. de gemeente
3. de straat

Verponding: ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 3,-.
R 96 fol. 8 18-02-1745
Huybert van Bree verkoopt aan Tielen Peter Coolen:
- huis en hof - aan het Laarbroek 1╜ l.

1. Jan Jansen 
2. de gemeente
3. de straat

Verponding: ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 3,-.
R 119 fol. 91vo 26-02-1745
- Alegonda Hoefnagels - g.g.m. Cornelis Lambers, 65 jaar,
- Josyn Dirks - g.g.m. Johannes Overhoff, 66 jaar,
- Adriaan van Creyl, oud borgemeester, 66 jaar, 
Zij verklaren ter instantie van Hendrik Halbersmit, chirurgijn.
de 1e dept. Dat haar overleden man verscheidene jaren met Hendrien Clemens,     

  gesepareerde vrouw van Antoni van Riet, gekoopmanschapt heeft 
in 

  haar, zowel hier als op andere plaatsen.
  Hendrien  Clemens  heeft  hieruit  diverse  goederen  onder  haar 

genomen
  en gehouden, zonder dat zij, deponente, tot nog toe haar deel 

hier-
  uit heeft kunnen verkrijgen.

de 2e dept. Dat haar overleden man in de laatste oorlog, in het leger zijnde, 
  aan Hendrien Clemens 500 gulden heeft gegegevn. Dat kort daarop 
  haar  man  dit  geld  weer  heeft  willen  invorderen,  maar  niet 

gekregen.
  Dat hij Hendrien Clemens in rechten heeft betrokken toen zij al 
  haar goederen heeft verkocht aan Peternel van de Kerkstap.
  Haar man heeft, wat ook gedaan, het geld tot nu niet terug 

gekre-
  gen.

de 3e dept. Dat Hendrien Clemens met haar man altijd zeer slecht gehandeld 
  heeft  en  meer  dan  ΘΘnmaal  gezien  heeft,  dat  dezelfde  haar 

tweede 
  man, Willem van Weert, op straat geslagen heeft. Alsook haar 

der-
  de man, Antoni van Riet, verscheidene malen geslagen heeft en 

dat 
  Hendrien Clemens een ingenomen haat heeft tegen haar zwager, 

Hen-
  drik Halbersmit, requirant, in deze.

Verklaren de drie deponenten verder van verscheidene ingezetenen hebben horen 
zeggen dat Magdalena Joggem Fransen, dienstmeid geweest zijnde van Hendrien 
Clemens, hier langs de huizen heeft gegaan om een aalmoes.
En verklaren de laatste twee deponenten wel hebben horen zeggen dat Magdalena
Joggem Fransen met een rollesanger is opgedaan en daarmede langs het land 
loopt.    



R 23 fol. 123 01-03-1745
- Den drossard, aanlegger - contra - Nicolaas Flipse, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 10,- ter zake van het dode lichaam van Lijneke
  Philipsen, gedaagdes zuster, bij hem wonende en door hem laten begraven.
- Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Jan Goort Gerarts, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 6-18-0 wegens een acte van momboirschap etc.
  d.d. 31-3-1742 - over Helena, dr. Aart de Smit.
       
R 33 - 52 08-03-1745 1/3

Extract uit het protocol van allerhande acten - d.d. 25-9-1716.
Jan Jansen Blockmakers - en Lijske Teunis Fransen, zijn vrouw, testeren.
o.a.:
- Het testament tussen den eerste comparant en wijlen zijn tweede vrouw zal 
  zijn volkomen effect hebben.
- Alles aan de langstlevende. Na diens overlijden zullen hun beider vaste 
  goederen bij de tweede comparante half broeders en het onmondig kind van 
  haar comparantes halve zuster worden geδrft.
  Mochten er van de halve broeders komen te overlijden dan komt hun "oir" in 
  plaatst van hun vader.
  Wel verstaande - dat haar halve zusters kind naast haar halve broeders "staak 
voor staak" egaal zullen erven.
  Mocht dit kind overlijden, zonder "wettig oir" na te laten dan gaat haar por-
  tie naar de voorn. halve broeders of diens kinderen dan in leven zijnde.
  Mits dat de halve broeders of kinderen aan Paulus Tomas Hoefnagels, het 
  voors. kinds vader - ƒ 15,- zullen moeten uitreiken.
  Zij zullen ook aan Philips Antoni Franse, broeder van de comparante - ƒ 100,-
  geven.
- Alle meubelen en roerende goederen gaan, na overlijden van de langstlevende, 
  naar de Armmeesters, alhier, om te verkopen en de opbrengst te verdelen onder
  "den huysarmen, alhier".
      

22-03-1745 2/3
 7. Na overlijden van de langstlevende zouden de goederen geδrft worden door
    testatrices halve broeders, m.n. Antony Voermans en Peter Voermans, nu ge-
    daagden, en het "toen" onmondig kind van de halve zuster van testatrice 
    m.n. Antonet Paulusze Hoefnagels - nu g.m. aanlegger.
11. Het testament is in 1740, na overlijden van de langstlevende, bekrachtigd
    geworden.
15. De gedaagden hebben geen opening van zaken gegeven en de gehele boedel "on-
    der zich geslagen".
    Zodat aanleggers (vrouw) haar gerechte 1/3e deel is onthouden.
18. In de minne is niets geschikt kunnen worden.   
R 15 fol. 197 22-03-1745 3/3
Arnoldus Tielen - g.m. Antonet Paulus Hoefnagels, aanlegger.
- contra 
Antoni en Peter Voermans, gedaagden.
R 163 fol. 1 15-03-1745
Taxatie van de onroerende goederen van Dirk Jacob van Hugten - overleden 
te Nederweert - 6-2-1745.
Hendrik Peters van de Mortel is erfgenaam van de overledene.

1/5e deel in
Waarde

- huis, schuur en aangelag 3 cops. ƒ 20,-
1. de straat
2. weduwe Paulus Hoefnagels 
3. Mattijs Dirks

- land de voorste Camp 2 l. ƒ 
5,-

1. de straat



2. Francis Coolen
3. weduwe Tomas Pollen

- land de Waterstraat 2 l. 30 r. ƒ  5,-
1. de Beemtstraat

 2-3. Jan van Helmond
- land den agtersten Kamp 4 l. ƒ  8,-

 1-3. de straat
2. Mattijs Dirks

- land het Eeusel 1 l. 10 r. ƒ  3,-
1. Frans Timmermans
2. Johanna Maria Loomans

- land den Eymert 1 l. ƒ  1,-
1. het Gemene Land
2. Mattijs Dirks
3. de straat

- groes het Eeusel 6 l. ƒ  8,-
1. Mattijs Dirks

 2-3. Tomas Hoefnagels
- groes de Weert 4 l. ƒ 
5,-

 1-3. Mattijs Dirks
- groes de Haseldonk 1 l. 30 r. ƒ  4,-

1. Mattijs Dirks
2. erven Willem Loomans

 3-4. Peter Martens
- groes 1 l. ƒ 
3,-

1. Mattijs Dirks
2. Tomas Hoefnagels
3. Jan van Dijk

- groes het Ven 30 r. ƒ 
1,-

 1-2. Mattijs Dirks
3. de Beemtstraat  

ƒ
 63,-
20e penning is ƒ 3-3-0.
R 119 fol. 119 14-04-1745
Gabriel van Zwanenberg, schoolmeester, voorlezer en voorzanger - en Cornelia
van Houten, zijn vrouw.
Zij verklaren dat hun zoon, Coenraat van Zwanenberg, geboren te Hoogloon, 
31 jaar, wonende te Amsterdam, wil trouwen met Ariaantje Alant, te Amsterdam.
Ariaantje is van de ware Christelijke Gereformeerde Religie..
Zij stemmen in met dit huwelijk.
R 96 fol. 8vo 24-04-1745  
Gabriel Swanenberg verkoopt namens zijn zoon, Arnoldus, te Amsterdam, aan 
Jan Bonaventura Loomans: 
- land den Heesacker 3 l.
- land den Heesacker - aaneengelegen 5 cops.

1. weduwe Jan Peter Smits
2. Francis Timmermans
3. weduwe Peter Verberne - Antoni Voermans

Koopsom: ƒ 82,-.
Hij verkoopt aan Hendrien Janse van Hugten - weduwe Paulus Hoefnagels.
- groes de Haseldonk 2╜ l.

1. kn Jan Jan Timmermans
2. Andries Peters
3. de Aa
4. de koper



Koopsom: ƒ 90,-.
R 23 fol. 158 29-04-1745
J. Losecaat, aanlegger. 
- contra 
de volgende personen die bij de baanschouw breukachtig bevonden zijn:
- Jan Ceelen, in de Wolfsberg - wal opmaken.
- Adriaan Lintermans - op drie plaatsen de wal op te maken en den "ingaat".
- Jan Hoefnagels - idem.   
- Marcelis Dirx - aan het Neyvelt, de wal op te maken.
Enz. enz.
Beboet met - ƒ 0-7-0 voor iedere fout.
R 163 fol. 4 08-05-1745
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Dankers - overleden te Valkens-
weert - 23-4-1745.

W
aarde:
- de helft in ╝e (1/8e) deel in een clamptiende 
  - de Witveltse-tiende, 
  alsmede de gerechtigdheid in de smalle tiende 
  van dezelfde clamp.
  "Rijdende" met de tiende van het Groote Gasthuys, 
  te 's Bosch en van de Heer Beresteyn. ƒ 950-00-00
  Deze tiende is, voor het geheel belast met 
  12 vat rogge/jr. aan het Gemene Land.
  Dus 1/8e deel is 1╜ vat rogge/jr. - in kapitaal ƒ    29-06-02      

ƒ 920-
13-02
De 20e penning is ƒ 46-0-12.
R 96 fol. 10vo 20-05-1745
- Michiel van de Cruys - g.m. Catarina van der Linden - als erven van Elisabet 
  van der Linden, zijn vrouws zuster.
- Alegonda Smits - weduwe Matijs Numans - geass. met Johannes van der Linden,
  haar broeder,
- Johannes van der Linden, voor zichzelf,
- Adriaan van Osch, te Eyndhoven, i.p.v. zijn schoonmoeder,
- Arnoldus van Eersel, te Woensel - voor zijn moeder alsmede voor zijn matante
  Jennemaria van Stratum, te Antwerpen. 
Allen erven van wijlen Mr. Arnoldus Swinkels, advocaat.
Zij verkopen aan Johan van Eersel, te Woensel: 



- 7/8e deel in een jaarcijns van - ƒ 31-5-0 uit een pachthoeve, Vlerken, te So-
  meren, door Jonker Casper Aeck aan wijlen Wolphert Idelet - schepen Someren - 
d.d. 19-5-1665. Te lossen met - ƒ 500,-.
- 7/8e deel in een rente van 6╜ vat rogge/jr., in een meerdere rente, van 
  Peter Reynder Coolen - schepenen Lierop - d.d. 10-9-1666.
- 7/8e deel van een obligatie - ƒ 200,- α 4% van Jan Janse Verlensdonk -
  schepenen Asten - d.d. 12-9-1737.
Het 1/8e deel is competerende aan Johan van Eersel.

Koopsom: ƒ 525,-.
R 142 24-05-1745
- Jan Willem Loomans - g.m. Willemyn van der Heyden - mede voor
- Michiel van Spaandonk - g.m. Anneke van der Heyden, te Diessen - en
- Jenneke van der Heyden - g.m. Hendrik van der Vee, te Hilvarenbeek - en
- Arnoldus van der Heyden, te Hilvarenbeek.
Allen naasten bloedverwanten van wijlen Catarina van der Heyden - weduwe 
Gerrit Tijssen, welke vier onm. kinderen nagelaten heeft m.n. Jenneke, Anneke, 
Catarina en Mattijs.
Zij verkopen t.b.v. deze kinderen en ter aflossing van de schulden - de nagela-
ten roerende goederen en beesten van de weduwe Gerrit Tijssen o.a.:
- twee koeien ƒ 42,-

Opbrengst: ƒ 86,-.
De "oogst te velde" bracht op  ƒ 40,-.
staande op o.a.: de Fopperacker,
               - op de Voekele,

     - tusschen de Weegen.
R 119 fol. 93vo 25-05-1745
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur van de ordinaire
landsverponding, 1742, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Willem Tijssen ƒ 12-16-8
- het onm. kind van Aart de Smit ƒ  6-01-8.
Nog legt hij, namens Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire landsverponding,
1742 en '43 en coninxbede 17-9-1741 - '42 en 17-9-1742 - '43, beslag op de vas-
te goederen van:

tot verhaal van:
- Johan Draak ƒ 25-15-0.
  Uitgezonderd het Bottelsvelt.
R 23 fol. 160 31-05-1745
Den drossard, aanlegger - contra - Hendrik Roymans, te Ommel - en 

       - NN. Houbraken, gedaagden.
Elk beboet met ƒ 4-10-0 wegens het steken van groes.
R 96 fol. 11vo 31-05-1745
Het Corpus van Asten is schuldig aan Magdalena Mars - weduwe Johan Doppers,
te Eyndhoven - ƒ 1600,- α 2╜%.
Met dit bedrag wordt afgelost:
- ƒ 600,- aan Johan van Horick -       d.d. 06-01-1691 - nr. 74a.
- ƒ 800,- aan Jacobus van Lutsenberg - d.d. 27-11-1723 - nr. 58.
- ƒ 200,- aan Gerardus Cox -           d.d. 30-01-1708 - nr. 31b.  
Marge: 16-2-1770 gelost.



R 163 fol. 5 10-06-1745
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Catarina Graats - overleden te
Horst - 7-5-1745.
Johannes van der Linden is erfgenaam van de overledene.

W
aarde
- huis, stal en hof - in het Dorp3 cops. ƒ 200,-

 1-3. de straat
2. kn Peter Coopmans
4. erfgenamen van Heer Francis van de Cruys

- een hofke 1 cops. ƒ 
6,-

1. Joost Verberne
2. Hendrien Clemens
3. de straat
4. Michiel van de Cruys  

ƒ
 206,-
De 20e penning is ƒ 10-6-0.
R 30 fol. 34 11-06-1745
Ondervraging van:
1. Jan Goort Canters,
2. Martinus van Hooff,
3. Willem Teunis,
4. Peter Marcelis van Bussel.
o.a.:
C. Of zij, op zondag, 25 mei 1745, niet geweest zijn in de herberg van Jan 
   Tijsse van Dijk, alwaar een groot gezelschap van mensen van hier en Lierop
   aanwezig was.
1 t/m. 4. Ja.
D. Of in dat gezelschap, over het dansen, met Joseph Vlemminx, te Lierop, geen 
   verschil was ontstaan, alzo Joseph uitgelachen werd en dat Joseph daarop
   "den beste" die in het gezelschap was, uitdaagde om voor de deur met hem te 
vechten.      

 
1 en 3. Weten niets.
     2. Ja, zo is het.
     4. Heeft gehoord dat Joseph zei: "Gij luyden moet de geck met mijn niet 
        houden, ik geeff een com jeneder ten beste" 
  
E. En of Joseph uit het gezelschap, voor de deur gelopen zijnde, met een mes
   in de hand, door andere personen gevolgd, naar hen "sneyde en stack". 
   Waarop de andere "mede het mes uyt hadde" en nog andere met stokken hem op
   het hoofd en lijf sloegen tot hij ter aarde viel.
1 en 2. Weten niets. 
     3. Heeft een hout gehaald om te scheiden, doch toen hij terugkwam lag
        Joseph al op de grond.
     4. Heeft Joseph alleen op de grond zien liggen.
Hendrik Halbersmit, gehaald door (2) heeft Joseph nagezien en verbonden.
De verklaringen worden onder eede afgelegd. 



R 119 fol. 95 17-06-1745
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van Antoni Hanswijk, te 
's Bosch, dat zij mede aanwezig zijn geweest t.h.v. Gerrit van Riet, commies
van den Tol, alwaar Antoni Hanswijk aan ons te kennen gaf dat hij, als pachter
van de Groote Brabantsche Swijgende landstol, geleide- en paardegeld over de
steden, vrijheden en plaatsen in Braband, wilde visiteren - enige goederen -
aldaar in de kamer staande en t.o.v. ons daarvan een inventaris te maken
Bevonden is:
Eerstelijk de kleinste kist - gemerkt J.A.S. nr. 4 geopend zijnde, daarin ge-
vonden:
- een stukje bruyne stoff met adres aan Jan Dielis, 
- een packje vorcken,
- een stukje blauw stoff - gemerkt A.S.
- een stukje gestreepte diemet - gemerkt J. Arnoldus Swaan,
- een stukje linnen - gemerkt A. van Dijk,
- een pakje catoen met paternoster - gemerkt J.R.,
  aan de vrouw van Jan Rombout, te Luyksgestel,
- een pakje leren nestelingen - gemerkt A. van Dijk,
- een pakje swarte kousens - aan Adam Daams,
- een pakje gestreept bontgoet - gemerkt T.P.
- een pakje sayeet - gemaakt T.K.
- een paar swarte kousens,
- een pakje waarin een stukje kalemink met een valhoet en nestelingen,
- een stukje neteldoek - gemerkt B. Botbergen,
- een rouw lampert - gemerkt J. Goossens,
- een pakje camerdoek - gemerkt A. Dijk,
- schoenvet J.A.S.
- Spaanse seep - gemerkt A. van Dijk,    
- seye neusdoeken - gemerkt Cornelis Rombout,
- een pakje sweepcoort,
- een dosje cremitartie - gemerkt J.A.S.
- een doosje medicijne aan Juffr. van Heeswijk, 's Bosch,
- een pakje brille,
- een doosje medicijne aan J. Goossens,
- twee doosjes cremitartie - gemerkt J.G.
- een kleyn doosje - gemerkt J.G.
- een pakje kleyne kamme - gemerkt J.G.
- een bos leere sweep,
- een swart seye hair buyl,
- een sack lanteern,
- vijff potjes met salf,
- eenig gemaakt linnen, 
- een pack mans kleeren,
- een paruyck,
- eenig kinder off pottegoet,
- eenig lack en ouwels
In de tweede kist - gemerkt D.v.M. nr. 1. sijnde een soort grooter als de eer-
ste - bevonden:
- twee pakken swart stoff - gemerkt P.R., koster, Aggel,
- twee pak swarte koussen - gemerkt M.N.   
- drie pakken blauwe koussen - gemerkt M.N.
- een pak dito blauwe gespikkelde - gemerkt M.N.
- een pak dito groen - gemerkt M.N.
- een pak swarte - gemerkt M.N.
- een stukje blauw stoff - gemerkt 747,



- een pakje bruyn stoff - gemerkt 762,
- een pakje bruyne koussens - gemerkt M.N.
- een pakje bleek blauwe - gemerkt M.N.
- een doosje ouweltjes, 
- vier pakken mutsen,
- een pakje waarin stapele Jerusalems en seep,
- een pakje vuursteenen,
- een pakje merbels,
- vier stukjes gaas,
- een blecke schrijff- off inktkooker,
- een sakje rappee, weegt 26 pont,
In de derde kist - een soort groter als de tweede kist - gemerkt V.M. nr. 2.
- vijff stukjes geschildert doek voor tafelen, waarvan twee swart sijn,
- twee pakken olijff koleure - gemerkt M.N.
- 52 pak koussens, diverse koleuren, gemerkt M.N.
- een pakje haake en oogen met breyijsers,
- een stuk grijn,
- een stuk wit gestreept goet,
- een pakje cremitartie,
- een stikklijff,
- een paar roode fluweele goutgeborduurde vrouwen moffen,
- een pakje geverffde vliegenetten,
- een pakje leere rieme met gespen,
- een pakje silvere en andere snaaren,
- een pakje hemdeknoopen,
- ses pijpevegers,
- twee manshoeden, }
- een geborduurde neusdoeck, } ΘΘn pak.
- vijff silveren hoeybanden met silveren quasten, }
- een lap catoen, }
- een bundel alderhande gekoleerde sayeet,
- twee pakjes poeyer,
- een potje medicijne off salff, }
- twee pakjes groene thee, }
- twee pakjes tee-boey - gemerkt nr. 6 } ΘΘn pak.
- een stuk bruyne voering }
- een weynig saffaraan }     
- twee houte pistoolen,
- een pak staave snuyfftaback
De vierde kist gemerkt        B. nr. 6 
- sijnde vol met sweepesteelen.
- een tonnetje - gemerkt A.A. nr. 3 - sijnde vol met graszeysens en andere
  gereetschappen,
- een anker nat - gemerkt J.S.
- 14 ijsere scheenen.
- een sack met rol toeback,
- een pak off sak met out paklinnen off sacke met touwen,
Een groote vierkante kist, staande in de stal aan het huys van voorn. Gerrit
van Riet - gemerkt nr. 9.
- Deze kist vol pakken, waarvan enige opengemaakt en bevonden dat daarin niet 
  anders was dan koordssens
Alle kisten toegedaan en ingepakt.



R 15 fol. 201 21-06-1745
- Den drossard, aanlegger - contra - Willem Willems van den Eynde - g.m. Anna

Geertruy 
Voermans, gedaagde.
- Den drossard, aanlegger - contra - Martinus Tijssen van Hooff, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 23-16-8 wegens ingekochte "klot en meubilen" op de publieke
  verkopingen van wijlen Jan Benders van Hooff en Marcelis Jansen.
R 119 fol. 99 21-06-1745
Compareerde Paulus Geven en Marcelis Geven, oud borgemeesters, welke verklaren 
ter instantie van Mr. F.C.Bose de La Calmette, ontfanger der verponding van het 
quartier van Peelland en de Meyerije van 's Bosch, dat Gerrit van Riet, vor-
ster, voor de ordinaire landsverponding heeft geδxecuteert en verkocht:
- een huis met land en groes - behorend aan Catarina Driessen.
Bij de verkoping zijn aanwezig geweest: Willem Geven, te Lierop,

     - Jan Verberne, te Lierop - en
            - Willem Joosten, alhier.

Zijnde samen eigenaars van een rentebrief van - ƒ 10,-/jr. (ƒ 200,-) -
d.d. 28-12-1662 t.l.v. Catarina Andriessen en haar verkochte goederen.
Met voorn. rente en nog een rente van - ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land hebben 
die goederen niets mogen gelden.
De goederen zijn opnieuw geveild, met uitlating van de rente van - ƒ 10,-/jr.
en ook toen is de koop niet doorgegaan.
Met uitlating van beide renten is, op 25-5-1740, Antoni Hasen voor - ƒ 60,- 
koper geworden.
Hierdoor  zijn  voorn.  comparanten  en  de  eigenaren  van  de  voors.  renten  hun 
rechten komen te verliezen.  
 
R 96 fol. 12vo 24-06-1745
Corstiaan Janse Smits, te Milheeze, verkoopt aan Aart Jan Aarts:
- groes aan den Diesdonk 2 l.

1. Antonis Slaats 
2. Jan Jelis van Hugten
3. Lambert Jansen
4. Jan Dirks van Hugten

Verponding: ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: de lasten.
R 96 fol. 13 08-07-1745 ook: R 137 - fol. 147 - 24-6-1745.
- Jan Willem Loomans - g.m. Willemyn Verheyden,
- Michiel van Spaandonk - g.m. Anneke van der Heyden, te Diessen,
- Hendrik van der Veen - g.m. Jenneke van der Heyden, te Hilvarenbeek, mede
  voor:
- Arnoldus van der Heyden, te Hilvarenbeek - en
- de onm. kinderen van wijlen Gerrit Tijssen - en Catarina van der Heyden,
  gewoond hebbende, alhier, m.n. Jenneke, Anneke, Catarina en Mattijs.
Zij verkopen aan Jan Bonaventura Loomans:
- huis, schuur en aangelag - in de Wolfsberg ╜ l.

1. de straat
2. Jan Jansen van Dijk 
3. Arnoldus Aart Tielen
4. Andries Peters

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.



- land het Copse 1 copse.
 1-3. weduwe Gerrit Kerkers

4. Antoni Voermans
Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Bede - ƒ 0-1-0/jr. Koopsom: ƒ 49,-.
- land de Weeg 5 cops.

 3-4. de weege
1. Jan Jansen van Dijk

Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-0/jr. Koopsom: ƒ 9,-.
Zij verkopen aan Jan Jansen van Dijk:
- land de Fopperacker 4 l.

1. Andries Peters
2. weduwe Jan Haasen 
3. de voetpad
4. de Loverboschstraat

Belast met: ƒ 0-02-8/jr. aan Michael van Nieuwstad.
- ƒ 0-11-0/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer 

  andere.
- ╜ vat rogge/jr. aan Gestel c.s. 

Koopsom: ƒ 34,-.
- hooibeemd Oomkesvelt 3╜ l.

1. Jan Jansen van Dijk
 2-4. weduwe Gerrit Kerkers

3. Lijneke Vrients
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Belast met: 1/5e deel van 1-5-0/jr. (zijnde de rente van ƒ 25,-) aan de Kerk

                          Asten.
- ƒ 0-09-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-12-6/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-09-8/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 25,-.
Zij verkopen aan Peter Voermans:
- land de Voekele 2 l.

1. de mistweg
2. Frans Lambers
3. den Berg
4. de gemeente

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede - ƒ 0-09-0/jr. Koopsom: ƒ 4,-.
Zij verkopen aan Andries Peters:
- weiveld in het Linder 5 cops.

1. de koper
2. de weg
3. erven Antonis Peters

Verponding: ƒ 1-8-0/jr. Koopsom: ƒ 16,-.
R 107b fol. 160 10-07-1745
Johan Francois Walraven, rentmeester van het Apostelhuys, te Mierlo, vertoond:
- een obligatie van - ƒ 300,- α 4% t.l.v. Goort Mattijs Kuypers en Wilbert Jan
  Wilbers, beiden te Asten - notaris Pieter de Cort, te Asten - 
d.d. 23-12-1728 - t.b.v. voorn. Armenhuys, rentmeester Hendrik Donker.
Borg: het Corpus van Asten.



De obligatie wordt t.l.v. het Corpus van Asten gesteld.
Schepenen Helmont.
Marge: 8-4-1749 - gecasseert.
R 119 fol. 100 12-07-1745
Schepenen van Asten verklaren dat Hendrina Frans Mans, gewoond hebbende en 
overleden te Antwerpen, heeft nagelaten:
- haar zusters - Maria met haar dochter, te Woensel, alwaar Maria van den 

       Armen besteld is
     - Goortje Fransmans.

- haar broeder - wijlen Jan Fransmans - g.g.m. Goortje Peter Lensen, in eerste
       huwelijk - waarbij twee kinderen m.n. Maria en Antoni, te
       Meyel.

                 En in zijn tweede huwelijk - met Maria Leenders ook twee kin-
       deren m.n. Elisabet, wonende te Asten - en

     Goort, te Meyel.
- haar broeder, Antoni Fransmans is lange jaren van hier geweest, varende op 
  zee of zijnde in vreemde landen - en heeft hier nagelaten twee kinderen m.n.
  Antoni en Annemie.
Zij zijn dus allen erfgenamen volgens testament - Antwerpen - d.d. 9-3-1745 -
notaris Gasper de Wever.
De voorn. kinderen, allen minderj. en ten dele door den Armen, alhier, onder-
houden en Maria Fransmans van den Armen gealimenteerd.
Zo verklaren wij, met toestemming van Goortje Fransmans en Jan Jan Aarts, haar
gekozen momboir, om Michiel van de Cruys, president, te machtigen om in Ant-
werpen de erfenis te gaan innen.
R 137 fol. 153vo 14-07-1745
Conditie en voorwaarden waarop: 
- Peter Dankers, te Valkensweert - voor zichzelf - en
- Michiel Royers - als momboir over de onm. kinderen van wijlen Bartholomeus
  Vermeulen - en Willemyna Dankers, te Valkensweert - zullen verpachten, over
  de oogst van 1745:
- ╝e deel in een clamptiende - de Witveltse.
"Reyende" tegen de tienden van het Groot Gasthuys en die van Beresteyn.
R 33 - 52 19-07-1745 1/2
Mattijs van den Eynden, te Liessel - mede namens zijn broeders en zusters - als
erfgenamen van Willemyn van den Eynde, hun overleden zuster.
- contra
Joost Janse Verberne - welke sinds 20-12-1742 - ƒ 50,- α 4% aan voors. Willemyn
                       schuldig is.
Naschrift: Copie gegeven aan de vrouw van Joost Jan Verberne.
R 15 fol. 224 20-12-1745 2/2
Mattijs van den Eynde, te Lieszel - mede voor zijn broer, Jan - en verder
voor: Willem, Francyn en Jenneke van den Eynden, te Valkensweert - als erven
van Willemyn van den Eynde, hun overleden zuster, aanleggers.
- contra 
Joost Janse Verberne, gedaagde.  
Aflossing van een obligatie van - ƒ 50,- α 4% - d.d. 20-10-1742 - t.b.v. 
Willemyn van den Eynde.



R 137 fol. 156 22-07-1745
Conditie en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Chris-
tiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurik, als vader van zijn kinderen, de
navolgende clampentiende, te Asten, verpacht over de oogst, 1745.
Zie: R 137 - fol. 81vo - 29-07-1743.
R 15 fol. 203 26-07-1745
Jan van Hooff, vierman en Willem Roymans, schepen, zijn aangesteld als momboi-
ren over Jenneke en Antonet, onm. kinderen van wijlen Francis Verreyt - en An-
neke Canters.
- fol. 204 - de overledenen hebben nagelaten:
             - een huis en land in de Steege.

   - land in het Root
   - land    agter het Dorp

De goederen zijn zeer veel lands- en dorpslasten ten achter.
Om te voorkomen dat ze "geδxecuteert" gaan worden - hetgeen ten nadele van de
kinderen kan zijn - wordt voorgesteld - om de percelen in het Root en agter het
Dorp, publiek te verkopen, daarmee de schulden te betalen en dusdoende de goe-
deren in de Steegen te behouden voor de kinderen.
Naschrift: "Fiat" Rekening, bewijs en reliqua te doen.
R 163 fol. 6 03-08-1745
Taxatie van de "tienden" van Johanna Catarina van Beresteyn - overleden te
Vugt - 29-6-1745.
o.a.:
- een grove tiende - de Braselse - om het andere jaar "rijdende" met de Wit-
  veltsche tiende - behorende aan Jan Jansen van Dijk c.s..
  Het Groot Gasthuys, te 's Bosch, is om het andere jaar hierin competerende 
  - 1/4e en 1/20e deel.
  Dus jaarlijks - de helft - na aftrek van het 1/4e en 1/20e part.
  In welke helft 1/8e in 2/3e deel waard is ƒ 170-00-00
- Verder bezit zij:
  - 1/8e deel van 2/3e in de helft van de tienden zoals ver-
    meld in R 162a - 29-12-1734.
Totale waarde - na aftrek van de lasten ƒ 783-05-02
20e penning is ƒ 39-3-4.
R 163 fol. 10 23-8-1745
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Tielen Verhindert - overleden
29-7-1745.

De helft van: Waarde
- huis, schuur, aangelag, land en groes - aan het Laarbroek ƒ 
80,-

  1-2. de gemeente
3. Jan Verhindert
4. het Gemene Land

- land den Bremberg 9 l. ƒ 
25,-
- groes 1 l.

1. Jan Verhindert
 2-3. de gemeente

4. Jan Coolen
- land de Meulenacker 5 cops. ƒ 
2,-

1. Jan Verhindert
2. weduwe Jan Canters



3. weduwe Dirk Philipsen
4. de gemeente

- land den ouden Schutacker 2╜ l. ƒ 
8,-

1. Aart Tielen
2. Goort Loomans
3. Hendrik Berkers
4. de weg

- groes 5 cops. ƒ 
12,-

 1-2. Jan Verhindert
3. het Gemene Land  

     ƒ 
127-00-00

Belast met: ƒ 7-00-00/jr. aan den Armen van Asten
in kapitaal ƒ 175-00-00

- ƒ 1-00-00/jr. aan de Kempenaar v.h.
Gemene Land   in kapitaal ƒ  25-00-00

          - ƒ 1-07-04/jr. aan de vrouw van Asten
       in kapitaal ƒ    36-10-04   

  ƒ 236-11-04
De helft hiervan is   ƒ  

118-05-10            
ƒ   8-14-06
20e penning is ƒ 0-8-12.
Hendrik Peter Driesen als curator - over Willem en Josyna, onm. kinderen 
van Willem Tiele Verhindert.
R 15 fol. 207 13-09-1745
Gabriel van Swanenberg, aanlegger - contra - Peter Willem Loomans - alsmede
Goort Willem Loomans en Jan Goort Loomans, zijn borgen, gedaagden.
R 30 fol. 36 11-10-1745
Verklaring van: Aart Driessen de Zeger - en zijn vrouw, Maria van den Eeren-
                beemt - alsmede van Peter van de Vorst, schepen.
De twee eerste verklaren: Dat Hendrik Halbersmit, op 30 april 1744, 's avonds

   tussen 9 en 10 uur, in hun huis in de Steegen, 
is ge-

   weest  en  aldaar  een  pijp  tabak  heeft 
aangestoken.
Peter van Vorst verklaart: Dat hij, op 1 mei 1744, 's morgens te 6 uur, van 

    zijn huis, te Ommel, is gegaan naar de kerk 
van As-

    ten.
    Onderweg, bij den Hoogendries, is Hendrik 

Halber-
 smit, komende van Ommel en ook gaande naar de 

kerk     van Asten, bij hem gekomen.
    Met elkander sprekende heeft Halbersmit o.a. 

gezegd:
    "Het heeft te nagt gereegent, want ik heb er 

van op                              mijn kolder gehadt en seer nat geweest" 
zonder dat                               hij zei waar hij naar toe was geweest. 
      
R 96 fol. 16 11-10-1745
Jan Jan van Dijk verkoopt aan Jan Peeter van Riet:
- land in de Snijerskamp ╜ l.

1. Louis Hoefnagels en Jan Verberne
2. Andries Verreyt en Antoni Loomans
3. Johanna Loomans



4. Jan Verberne
- land aan de Kruyskensweg 5 cops.

 1-3. weduwe Jan Peter Smits
2. Hendrik Verberne
4. de weg

Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 9-1-1741.
R 96 fol. 17 11-10-1745
Jan Pieter van Riet verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- land aan het Kerkehuys - bij Michiel Willems 

1╜ l.
1. Michiel van de Cruys
2. de koper
3. Joost Loomans
4. de weg

Verkoper aangekomen bij tpt. - 6-1-1741.
R 96 fol. 17vo 16-10-1745
Maria van de Cruys verkoopt aan Adriaan Pompen, te Leende:
- ╝e deel in een clamptiende - de Laarbroekse - waarvan de wederhelft is van
  Marcelis van de Loverbosch en het ╝e deel van Bartel Jacob Coolen en Antoni
  Geldens.
Verkoopster aangekomen bij versterf van haar vader, Antonius van de Cruys.

Koopsom: ƒ 1250,-.
R 15 fol. 208 18-10-1745

Antony Heycoop heeft een obligatie van - ƒ 350,- α 4% - d.d. 6-3-1741 t.l.v.
Joseph Vervoordeldonk - en Jan Aart Tielen, alhier met Arnoldus Reynders van 
Hugten, te Vlierden, zijn borgen.
De obligatie spruit voort uit de helft van het slot der rekening waarover Jo-
seph Vervoordeldonk geδxecuteerd was. En zou over drie maanden betaald zijn.
De schuldenaar en zijn borgen worden aansprakelijk gesteld.
R 119 fol. 101 21-10-1745
Maria van de Cruys - g.g.m. Gevard van Doorn, in het Dorp, testeert.
- Het testament - d.d. 23-4-1743 - vervalt.
- Al haar goederen worden gelijkelijk verdeeld (ieder 1/6e) over: 
  - Jan, Francis en Hendrik, kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch,
  - Bartel en Jan, v≤≤r-kinderen van Hendrik van de Sande,
  - Antoni van Rooy.
- Op de dag van haar begrafenis zal, ten koste van de nalatenschap, worden ge-
  bakken drie mouwer koren of rogge en dit brood zal worden uitgereikt aan de
  arme ingezetenen, alhier.
- Als executeurs worden benoemd, Hendrik van de Sande en de wettige voogden 
  over de kinderen Francis van de Loverbosch.
- Als ΘΘn der erfgenamen geen genoegen neemt met deze dispositie dan zal zijn 
  deel over gaan aan de anderen erfgenamen.
R 96 fol. 18 22-10-1745
Willem Roymans en Jan Hooff, als wettige momboiren over Jenneke en Antonet,
onm. kinderen van wijlen Francis Verreyt en Anneke Canters, verkopen aan Jan 
Verberne:
- hooiveld 3╜ l.

 1-3. Johanna Maria Loomans



3. den Dijk 
4. Andries Verreyt

Verponding: ƒ 1-6-0/jr. Koopsom: ƒ 80,-.
Zij verkopen aan Antoni Haasen:
- hooiveld het Busvelt     1╜ l.

1. Jan van Riet
2. Antoni Haasen

 3-4. Bernardus Brunas
Verponding: ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Andries Verreyt:
- land de Heesacker 2 l. 1 cops.

1. Andries Verreyt
2. Francis Timmermans
3. de weg
4. Hendrik van de Mortel

Verponding: ƒ 0-14-8/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 27,-.
Opmerking: Deze laatste post in ingeschreven op fol. 20vo - d.d. 23-10-1745.
R 33 - 52 27-10-1745 1/2
Johanna van de Cruys - weduwe Jan van Dooren, koopvrouw, te Eyndhoven.
- contra
Johanna Maria, dr. Willem Loomans - g.g.m. Engelina Hoefnagels, als erfgenaam
van haar moeder, gedaagde.
Terzake van geleverde winkelwaren aan haar ouders, in 1725, ter somme van 
- ƒ 46-4-0.
R 15 fol. 218 08-11-1745 2/2
Johanna van de Cruys, te Eyndhoven - weduwe Jan van Dooren, aanlegster - contra
- Johanna Maria Loomans - erfgename van wijlen haar moeder, Engelina Hoefnagels,
  gedaagde. 
  
R 96 fol. 20 22-10-1745
Alegonda Smits - weduwe Mattias Numans - geass. met Johannes van der Linden, 
haar broeder, verkoopt aan Michiel van de Cruys - g.m. Catarina van der Linden:
- 1/7e deel in huis, hof en aangelag - aan het Kerkehuys, met land en groes.
Haar aangekomen bij versterf van haar ouders en in bewoning en gebruik bij 
Michiel van de Cruys.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 23 fol. 162 08-11-1745
- Den drossard, aanlegger - contra - Willem Tijssen, gedaagde.
  Gedaagde wordt opgelegd - ƒ 4-10-0 te betalen wegens "groestorff" te halen
  uit het Ommelsbroek.
- Idem, aanlegger - contra - Willem Janse van Oosterhout, gedaagde.
  Gedaagde is, op 20-7-l.l., bevonden met vuur, in de Peel.
- Idem, aanlegger - contra - Peter Jan Verlensdonk, gedaagde.
  Gedaagde heeft groes gehaald uit de Peel - zal betalen.



R 15 fol. 219 08-11-1745
Peter Joost Koppens - mede voor zijn broers en zusters, aanlegger - contra -
Peter Jan Aarts, gedaagde.
R 96 fol. 21vo 09-11-1745

Het Corpus van Asten is schuldig aan de Kerk van Asten - ƒ 250,- α 3%.
Met deze som wordt gelost:
- ƒ 160,- aan Gerardus cox - d.d. 30-1-1708 - nr. 31b.
- ƒ  90,- aan Jan Mattijs Clefas - in mindering van - ƒ 883-14-8 - d.d. 
                                   16-1-1687 - nr. 20.
R 163 fol. 12vo 09-11-1745
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet de Louw - overleden te Eynd-
hoven - 2-10-1745.

W
aarde
- 1/10e deel in een clamptiende - de Braselsche Witveltsche 
  tiende - met de gerechtigheid van de smaltienden.
  "Rijdende" tegen de tiende van het Groot Gasthuys 
  van 's Bosch en Heer Beresteyn ƒ 600-00-00
Belast met: 12╜ vat rogge/jr., voor het geheel, aan 
            de Kempenaar - is voor 1/10e deel - 
            5 cop rogge/jr. in kapitaal ƒ    27-18-02  

ƒ 572-
01-04
20e penning is ƒ 28-12-2.
R 96 fol. 22vo 10-11-1745
Jan Jan van Dijk verkoopt aan Pieter van Riet:
- groes Vestersvelt - gelegen bij het Slootje    

3 l.
1. Jan en Hendrik Verberne
2. Antoni Loomans
3. de verkoper
4. de graft van het Slootje

Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 16-2-1737 - van Joost Jan Hoefnagels.
Koopsom: ƒ 85,-.

R 96 fol. 23 13-11-1745
Antoni van den Berk - g.m. Cornelia Oldenzeel, te Gemert, verkoopt aan 
Gevard Jan Mennen, te Deurne:
- hooiland de Berkt 1╜ l.
  "Reyende" met Andries van de Sande.

1. het heyvelt
2. Jan Bolle
3. de Aa

Koopsom:  de 
lasten.
R 15 fol. 220 22-11-1745 1/2
Antoni Voermans, den ouden, aanlegger - contra - Jan Goort Gerarts, gedaagde.
R 33 - 52 22-11-1745 2/2
Antony Voermans den ouden, aanlegger.
- contra
Jan Goort Gerards, gedaagde.
Gedaagde, samen met Aart Driessen de Zeeger, zijn ieder - ƒ 100,- α 4%
schuldig. Dit sinds 21-5-1725. Sinds zes jaar heeft gedaagde "geen stuyver off 
duyt" intrest betaald, zijnde - ƒ 24,-.



R 15 fol. 220 22-11-1745
Jacob Losecaat, drost, aanlegger - contra - Louis Hoefnagels, gedaagde.
  
R 23 fol. 163ev. 22-11-1745
- Jacob Losecaat, drost, aanlegger - contra - Hendrik Jacob Martens, gedaagde.
  Gedaagde is, op 20-7-l.l., aangetroffen met vuur, in de Peel.
  Hem is opgelegd een boete van - ƒ 12,-.  
- Jan Tijssen van Dijk, collecteur der verponding, 1730, aanlegger - contra
  Jan Peter Smits, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 3-4-4 van de verponding over dat jaar.
- Jacob Losecaat, drost, aanlegger - contra Dirk Joosten - op de Leensel, ged.
  Gedaagde is, op 26-8-l.l., "met vuur bij hem hebbende" aangetroffen in de
  Peel.
  Hem is opgelegd een boete van - ƒ 12,-.
R 119 fol. 103 22-11-1745
Johanna Maria Loomans geeft procuratie aan haar vader, Willem Jan Loomans, om
namens haar te ontvangen van Schenaarts, secretaris, te Weert, de koopgelden 
van de verkochte goederen van wijlen Peter Loomans, te Weert.
Met dit geld wil zij aan de drossaard betalen - ƒ 51-4-2 en verder hetgeen
Louis Hoefnagels nog tegoed heeft.
R 119 fol. 104 16-12-1745
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van Hendrik de Kempenaar,
rentmeester der Geestelijke Goederen, dat de Kerk of Capel, te Ommel, in 1737,
voor twaalf jaar, in onderhoud is gegeven aan Jan Francis van de Weyer en se-
dert dien in goede reparatie is onderhouden.
De oostkant is dichtgemaakt met planken i.p.v. glas.
Volgens bestek is de Capel niet gewit.
De zolders moeten hier en daar gerepareerd worden.
R 96 fol. 23vo 18-12-1745
Jan Verhoysen - g.m. Peternel van de Cruys is nader van den bloede aan Maria 
van de Cruys - weduwe Gevard van Doorn, dan Adriaan Pompen.
Zij vernaderen:
- ╝e deel in een clamptiende - de Laarbroekse.
Adriaan Pompen doet afstand, na ontvangen te hebben:
-              ƒ 1250-0-0
- de 40e penning en de jura van het transport    ƒ   36-7-0
- voor de wijnkoop, vacatie en twee maanden intrest  ƒ   20-0-0
Het laatste deel van deze acte is ingeschreven op fol. 26 - 24-12-1745.
R 23 fol. 170 20-12-1745
Den drost heeft nog te vorderen, wegens niet betalen van gekochte goederen
op de koopdagen, van:
- Martinus Jan Paulus ƒ 6-17-10
- Antoni de Kuyper ƒ 0-15-00
- Joost Coopmans ƒ 0-06-00
- Joost Jacob Kuypers ƒ 1-02-00
R 96 fol. 24vo 21-12-1745
Peter Cornelis verkoopt aan Antoni Antoni Zeegers, te Ommel:
- 1/3 deel in huis, hof en aangelag - te Ommel geheel 1 l. 

1. Marten van de Loverbosch



2. kn Jan Tempels
3. Peter Jan Wilbers
4. de straat

- 1/3e deel van een groesveld - den Engelsebeemt geheel 3 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. Jan Peters
3. de gemeente
4. Jan van de Loverbosch

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.
Koopsom:  ƒ 28-10-

0.
R 96 fol. 25vo 21-12-1745
Goort en Wilhelmus Loomans verkopen aan Mattijs van Bussel:
- weyland met het Horstje en de Wey daaraan 8 l.

1. Joost Loomans
2. Jan Verberne e.a. 
3. de Aa
4. Johanna Maria Loomans

Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 20-12-1730.
Koopsom: ƒ 177-10-

0.
R 96 fol. 27 31-12-1745 ook: R 137 - fol. 142 - 17-2-1745.
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, collecteur der
verponding, 1742, de goederen van wijlen Jan van de Cruys, te Ommel, om daaraan
te verhalen de verponding en bede over 1742, zijnde - ƒ 12-10-4.
Hij verkoopt aan Jan Vrients   (deze tekent als: Jan Vrinsen)
- huis, hof en aangelag, te Ommel 5╜ l.

 1-3. de straat
2. Peter Wilbert Coolen e.a.  

- land den Kruyswegh 5╜ l.
 1-3. de weg

2. de mistweg
- land de Venne 5 cops.

1. Marcelis Peter Coolen
2. Michiel van de Cruys

- land de hoog Loo 1╜ l.
1. Marcelis Peters



3. de weg
- groes/land de Hoffstad 4 l.

1. Willem Roefs
2. Peter van de Vorst
3. de straat

- groes Nieuwe Erve 1╜ l.
 1-3. de gemeente

- groes het Drieske 1 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. Marcelis Peters

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. (3 vat rogge/jr.) aan den armen van Asten.
Verponding: ƒ 9-14-0/jr.
Bede - ƒ 2-16-4/jr. Koopsom: ƒ 45,-.



R 96 fol. 28vo 03-01-1746
Pieter van der Renne, te Stratum, namens, procuratie - d.d. 12-11-1745 -
notaris de With, te Eyndhoven:
- Johanna Maria Scheffers - weduwe Wilhelmus Vervorst, koopman, te 's Bosch,
- Pieter de Louw, te Dussele, zoon van wijlen Dirk de Louw,
- Johannes Kraamen, te Brussel - g.m. Dorothea de Louw, dr. wijlen Antoni de
  Louw, notaris, te Eyndhoven,
- Johanna en Elisabeth drs. Dirk de Louw, te Eyndhoven.
Allen erven van wijlen Elisabet de Louw, te Eyndhoven.
Hij verkoopt aan Jan Jansen van Dijk - en

       Jan Tijsse van Dijk:
- 1/10e deel in een clamptiende - de Braselsche - Witveltsche tiende - met
  de gerechtigdheid van de smaltienden - "rijdende" tegen de tienden van het
  Groot Gasthuys van 's Bosch eb de Heer Beresteyn.
Belast met: 5 cop rogge/jr. (kap. ƒ 27-18-2) aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 550,-.
R 96 fol. 30vo 03-01-1746

Mattijs Bollen is schuldig aan Paulus van der Loo, te Meyl - ƒ 50,- zijnde een
restant van - ƒ 150,- - d.d. 30-9-1731.     
Paulus van der Loo schenkt deze - ƒ 50,- aan den Armen van Asten.
Marge: Met nog - ƒ 50,- een obligatie van - ƒ 100,- gemaakt.
       Zie fol. 137vo.
R 119 fol. 104 07-01-1746
Paspoort voor: Joost Jan Hoefnagels, koopman.
R 119 fol. 105vo 21-01-1746
Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni Heycoop, collecteur van landsverponding
en coninxbede, 1743, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:
- Martinus Tijssen van Hooff ƒ 12-14-00
- Marten van de Loverbosch ƒ 25-04-08
- Willem Tijssen ƒ 14-15-00
- Francis Tijs Canters ƒ  6-05-04
- Joseph en Maria Vervoordeldonk ƒ 23-18-06
- Johan Draak - m.u.v. het velt van den Bottel ƒ 11-19-02
- Martinus Jan Paulus ƒ 12-19-00
- Mattijs Reynders ƒ 14-02-00
- het onm. kind van Aart de Smit ƒ  5-09-06
R 163 fol. 13vo 26-01-1746
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Antonis van Bussel - overleden
31-12-1745.
Goort Antonis van Bussel is mede-erfgenaam.

W
aarde
- huis, hof en aangelag       2 l. ƒ 
125,-
 1. Goort van Bussel

2. Jan Willem Loomans
3. de straat
4. Daandel Coolen

- groes het Nieuwveltje - met de schuur



daarop 3 cops. ƒ 
70,-

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

- land de Kuylkensacker 1 l. ƒ 
15,-

 1-3. Daandel Coolen
2. Wouter de Groot

- land Jan Willemsacker 3 l. ƒ 
60,-

1. Marcelis Dirks
2. weduwe Jan Fransen
3. Jan Willem Loomans
4. de kerkpad

- land het Huyske 1 l. ƒ 
15,-

1. Goort van Bussel
 2-3. de gemeente

4. weduwe Ijsbout Hendriks
- land den Heycamp 3 cops. ƒ 
12,-

1. Goort van Bussel 
 2-3. Jan Willem Loomans

4. de gemeente 
- land/groes den Nieuwen Blijck 2 l. ƒ  30,-

1. weduwe Teunis Verhindert
 2-3. Jelis van Helmont

4. de Vrouwe van Asten
- land den hoogen Vlinkert ╜ l.  ƒ 
4,-

1. Goort van Bussel
2. Jan Jansen van de Leensel
3. de straat
4. Francis Loomans

- groes de Meulenschouw 2 l. ƒ 
30,-

1. Jelis van Hugten
2. de Loop
3. Peter Martens
4. het Broek

- groes het A-velt 3 l. ƒ 
50,-

 1-4. Goort van Bussel
2. Jan Jansen van de Leensel
3. de Aa

- groes het Weyveltje 2 l. ƒ 
40,-

1. Goort van Bussel
2. Marcelis Dirks
3. Jan Willem Loomans
4. de straat  

   ƒ 
451-00-00
De goederen zijn belast met:

- ƒ 0-18-12/jr. aan het Gasthuys van 
  's Bosch in kapitaal ƒ 23-08-12
- ƒ 0-15-10/jr. aan Tengnagel - in 

            een meerdere rente  in kapitaal ƒ 19-10-10
- ƒ 0-06-00/jr. aan de Kempenaar

in kapitaal ƒ  7-10-00
- ƒ 0-05-08/jr. aan de Kempenaar

in kapitaal ƒ  6-17-08



- ƒ 1-06-00/jr. aan de Vrouwe van Asten
in kapitaal ƒ   32-10-00  

   ƒ 
89-16-14 

    ƒ 
361-03-02
20e penning is ƒ 18-1-4.
R 96 fol. 31vo 04-02-1746
Wouter Hoefnagels verkoopt aan Dielis Hendriks van de Leensel:
- huis, hof en aangelag 8 l.

 1-4. Dirk Joosten
2. de Aa
3. de straat

- land de Nieuwe Erve 8 l.
met de hey samen          16 l.

1. Gerrit Hoefnagels
2. weduwe Mattijs Jansen

 3-4. de gemeente
- land de Waterlaat 4 l.

 1-2. Dirk Joosten
3. weduwe Mattijs Jansen
4. de straat

- land de Langenacker 5 l.
 1-2. Dirk Joosten

3. de gemeente Vlierden
4. weduwe Mattijs Jansen

- het Heyweyvelt 10 l.
1. Antony Heycoop
2. de Langenacker
3. weduwe Mattijs Jansen
4. Hendrik Canters, te Liessel

Belast met: 6 vat rogge/jr. aan het St. Catalijnsgilde, te 's Bosch.
- ƒ 0-0-14/jr. aan de Heer van Helmont.

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 249,-

In deze koopsom is begrepen - ƒ 74,- wegens een geloste rente aan Jan Verberne
en Jan Verreyt.
R 96 fol. 32vo 10-02-1746
Johanna Maria Loomans, geass. met haar vader, Willem Jan Loomans, is schuldig
aan Jacobus Losecaat - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 4-8-1766 - gelost door Hendrik Koopmans en Jan Jan Verberne als momboi-
                  ren van de onm. zoon van Hendrik Verberne en Johanna Maria 

        Loomans.   
R 96 fol. 33vo 10-02-1746 ook: R 137 - fol. 165 - 6-1-1746.
- Nicolaas van Griensven - g.g.m. Jenneke, dr. wijlen Aart Sterken, te Milhee-
  ze - mede voor
- Peter Sterken, te Roggel,
Zij verkopen aan Philips Jansen:
- land de Hoogenacker 1╜ l.

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

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr.
- den Beneyenacker 2 l.

1. kn Bendert Vervoordeldonk
2. Joost Kerkers
3. de weg
4. de Warande

Verponding: ƒ 0-11-0/jr.



Bede - ƒ 0-10-0/jr.
- land de Stappert - met enig groes 1 l.

1. weduwe Leendert van Hugten
2. Hendrik Aarts
3. Hendrik Jacob Martens
4. de straat

- groes het Heytvelt a.h. Rinkvelt met
het houtgewas 3╜ l.

1. Goort Marcelis
2. de gemeente
3. kn Joost Joosten
4. het Broek

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
- groes het Biesvelt met het Nonnenvelt 3 l.

1. Alberts, predikant
2. weduwe Leendert van Hugten
3. kn Marcelis Berkers
4. Joost Kerkers

Verponding: ƒ 1-0-0/jr.
- groes de Beckers 3 l.

1. Mattijs Bollen
2. Juffr. Schenaarts
3. kn Marcelis Berkers
4. Jan Vervoordeldonk

Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 203,-

Nog wordt verkocht aan Philips Jansen:
- huis en aangelag, zijnde akker, te Voordeldonk - in 
  bewoning bij Jan van de Leensel den ouden.

1. de straat
2. weduwe Willem van Hugten
3. Jacob Martens
4. de straat en Martinus Jan Paulus

Verponding: ƒ 4-00-4/jr.
Bede - ƒ 1-17-0/jr.
- groes het Weyvelt agter het Aangelag 3╜ l.

1. weduwe Leendert van Hugten 
2. het aangelag van het huis
3. Hendrik Jacob Martens
4. Martinus Jan Paulus c.s.

Belast met: ƒ 1-4-0/jr. aan den Armen van Asten - (ƒ 30,-).
- 1 vat rogge/jr. aan Schenaarts, te Weert, in een meerdere rente
  met meer andere - (ƒ 22-6-7).

Verponding: ƒ 1-8-4/jr.
Bede - ƒ 3-2-0/jr. Koopsom: ƒ 257,-.
R 96 fol. 36 10-02-1746
Philips Jansen is schuldig aan Nicolaas van Grinsven, te Milheeze en Peter 
Sterken, te Roggel - ƒ 400,- α 4╜%.
Marge: 5-7-1748 - gelost.



R 119 fol. 106vo 28-02-1746
- Jenneke Peter Aarts - g.m. Arnoldus Bijstervelt, te Stratum,
- Luykas Herkmans - g.m. Maria Peter Jan Aarts, te Veggel,
- Peter Peter Jan Aarts,
- Goort Peter Jan Aarts - mede voor
- Jan Peter Jan Aarts, soldaat in dienst van de Staat, tegenwoordig in Enge-
  land.
Allen kinderen en erven van wijlen Peter Jan Aarts - en Maria Antonis Verreyt.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: aan de 1e, 2e, 4e en 5e comparant
- land het Nootje 1╜ l.

1. kn Hendrik Jan Gerrits
3. het volgende stuk

- land de Driehoek ╜ l.
1. weduwe Jan Verberne

- land de Pasacker 1 l.
1. Jan van Hooff
2. Aart Driessen de Zeeger

 3-4. de weg
- het Voorsteveltje 2╜ l.

1. Johanna Maria Loomans
3. Hendrik Verberne

De ontvanger van dit lot moet - ƒ 100,- voldoen aan Gerrit van Riet die door 
hun vader opgenomen zijn.
2e lot: aan de 3e comparant
- groesveld te Ostappen 1╜ l.

1. de beemd - behorende aan 
      personen te Deurne

2. Straalboer - te Vlierden
3. Jan Wilberts
4. Andries Peters

- Alle roerende goederen
- Te betalen - alle schulden t.l.v. het sterfhuis - m.u.v. de - ƒ 100,- die 
  door het eerste lot betaald worden.
Mocht Jan Peter Jan Aarts met zijn aandeel geen genoegen nemen, of overleden 
zijn, dat dit dan aan zijn onm. kind komt.  
R 96 fol. 37vo 28-02-1746
- Luycas Herkmans - g.m. Maria Peter Jan Aarts, te Veggel - en
- Jenneke Peter Jan Aarts - g.m. Arnoldus Bijstervelt, te Stratum - wegens 
  absentie van haar man geass. met Goort Peter Jan Aarts, haar broeder.
Zij verkopen aan Peter Peter Jan Aarts:
- de helft van een akker - het Nootje geheel 1╜ l.

1. kn Hendrik Jan Gerrits
2. het volgende stuk

- de helft van een akkertje - den Driehoek ╜ l.
1. weduwe Jan Verberne

- de helft van de Pasacker 1 l.
1. Jan van Hooff
2. Aart Driessen de Zeger

 3-4. de weg
- de helft van het Voorstveltje 2╜ l.



1. Johanna Maria Loomans
3. Hendrik Verberne

Belast met: de helft van - ƒ 100,- aan Gerrit van Riet door verkopers vader
            aangegaan.
Verkopers aangekomen bij deling - op heden.

Koopsom: ƒ 45,-.
R 142 07-03-1746
De Vrouwe van Asten laat verkopen "eenige opgaande ijke- en andere boomen", 
staande bij het Casteel.
28 kopen 93 bomen ƒ 80,-.
Waarvan - ƒ 4,- voor de heg achter de hof.
Enige plaatsaanduidingen:
- agter Pater Dirk, op Heusden,
- bij het Hoppehuyske,
- van den Ballecom tot den hoek.
R 96 fol. 38vo 17-03-1746
Lambert Verheyden, te Ostappen, verkoopt aan Goort Canters, te Bussel, zijn 
1/5e, onverdeelde, deel in: 
- huis, hof en aangelag geheel 4 l.

 1-2. Antoni Fransen 
3. de mistweg
4. Jan Tijssen van Dijk

- land de Langenacker geheel 2 l.
   1-4. Jan Tijssen van Dijk

2. Antoni Fransen
3. de weg

- de Schoutenacker geheel 1╜ l.
1. Goort Canters
2. Antoni Fransen
3. Peter Jan Wilberts
4. de mistweg

- hooigewas het Eeusel geheel 4 l.
            1-2-3. Antoni Fransen

4. Peter van Bussel
- groes het Busvelt - een weiveld geheel 3 l.

 1-4. Goort Canters
2. Jan Smets e.a. 
3. Antoni Fransen

- land de Saathoff geheel 1 cops.
            1-2-3. Peter van Bussel

Koopsom: ƒ 7-10-0.
R 142 19-03-1746
Maria Janse van de Leensel - weduwe Francis Hoebergen, geass. met Jan, haar
vader, beide wonende aan Voordeldonk.
Zij verkoopt al haar "meubilaire en gereede goederen" die na het overlijden van 
haar man nagelaten zijn - dit mede t.b.v. haar kinderen m.n. Jan, Maria, Josy-
na en Hendrik en om de schulden te betalen.
o.a.:
- het paard ƒ 13,-
- drie koeien ƒ 75,-
- twee kalveren ƒ 25,-



- een koperen koeketel ƒ 10,-
- twee karren ƒ 11,- Opbrengst: ƒ 206,-.
R 119 fol. 109 21-03-1746
- Antoni Antoni Voermans, collecteur van de coninxbede 17-09-1744 - '45, idem 
  van - de Gemene Middelen 1-10-1744 - '45 en van de landsverpondingen, 
  1745 - en 
- Wilhelmus de Bruyn, collecteur van alle voors. landslasten - t.w.:

de bede 17-09-1745 - '46,
Gemene Middelen  1-10-1745 - '46,
verpondingen       1746

Zij accorderen over het invoederen van deze lasten.
Wilhelmus de Bruyn wordt collecteur van alle voors. landslasten over de beide
jaren.
R 96 fol. 39vo 25-03-1746 ook: R 137 - fol. 173 - 12-4-1746.
Willem Tijssen verkoopt aan Tomas van Alphen, te Eyndhoven:
- huis, hof en aangelag met groes en land 4 l.

1. weduwe Francis Canters
 2-3. Jan Teunis Jelis

4. het volgende lot
Verponding: ƒ 3-2-13/jr.
- een akker aan het voors. aangelag 7╜ l.

1. Jan Teunis Jelis
2. de weg
3. de hei
4. het aangelag

Verponding: ƒ 4-8-0/jr.
- huisplaats, hof en aangelag 5 l.

1. Peter Hendriks
2. de koper
3. de hei
4. het Broek

Verponding: ƒ 3-7-6/jr.
- land de Hoffstad 5 l.

1. de koper
2. Peter Hendriks
3. de hei
4. het vorige perceel

Verponding: ƒ 2-15-0/jr.
Belast met: ƒ 0-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 13-10-2/jr.
Bede - ƒ  3-07-4/jr. Koopsom: ƒ 300,- (die de koper op deze 

         goederen had staan)
Opmerking: Deze goederen werden door Gerrit van Riet, vorster, namens Antoni
           Heycoop, collecteur der verponding, 1743, bij executie, ten verkoop

 aangeboden - om daaraan te verhalen - ƒ 14-15-0.
           De verkoop is opgehouden - en tezelfdertijd, waarschijnlijk onder-
           hands, gekocht door Thomas van Alphen.



R 142 04-04-1746
- Huybert Smulders, te Valkensweert - als vader en voogd van Francis, minderj.
  zoon van hem - en Jenneke, dr. wijlen Philip van de Warenberg - en
- Hendrik van de Warenberg, te Budel,
- Aart Janse Smits - g.m. Anneke Warenberg,
- Hendrik Hoefnagels - g.m. Maria Warenberg,
- Peter Driessen van Bussel - g.m. Peternel van de Warenberg.
Allen kinderen en erven van Philip van de Warenberg - en Francyn Jan Ceelen, 
beiden overleden.
Zij verkopen alle "meubilaire goederen" o.a.:
- een paard  ƒ  30,-
- een os ƒ  42,-
- vijf koeien ƒ 152,- 
- twee kalveren ƒ  24,-
- twee karren ƒ  10,-
- turf in de Hontspeel ƒ   3,-
- turf bij de Wittenberg ƒ   9,-
- 22 diverse bomen ƒ  30,- Totaal opbrengst: ƒ 482,-.
Zij verkopen alsnog "den oogst te velde" o.a.:
- op de Schouw,
- in de Weert,
- in de kleyne Weert,
- aan de Warande,
- in het Berge Linder,
- op de Roetert,
- in het Linder
- den Willigenacker. Totaal  opbrengst: 
ƒ 235,-.
R 96 fol. 40vo 14-04-1746 ook: R 137 - fol. 177 - 12-4-1746.
Tomas van Alphen, te Eyndhoven, verkoopt aan Goort Frens Roymans:
- huis, hof en aangelag met groes en land 4 l.

1. weduwe Francis Canters
 2-3. Jan Teunis Jelis

4. het volgende perceel
- een akker aan het voors. aangelag 7╜ l.

1. Jan Teunis Jelis
2. de weg
3. de hei
4. het aangelag

- huisplaats, hof en aangelag 5 l.
1. Peter Hendriks
2. de koper
3. de hei
4. het Broek  

- land de Hoffstad 5 l.
1. de koper
2. Peter Hendriks
3. de hei
4. het vorig perceel

Belast met: ƒ 0-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 13-10-2/jr.
Bede - ƒ  3-07-4/jr. Koopsom: ƒ 45,-.
Opmerking: Ook hier zijn de goederen bij provisionele verkoop "opgehouden"
           en "onderhands" verkocht ?



R 119 fol. 110vo 29-04-1746
Staat en inventaris van Jan Joost Kuypers - g.g.m. Jenneke Jan Smits - t.b.v. 
zijn onm. kinderen m.n. Catarina, Josyna en Maria.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Fransen - weduwe Gijsbert Coninx.

Roerende goederen 
- een "schaapke", twee stoelen, een beddekoets,
- een ketel en een pot,
- een tang,
- een spoel,
Jenneke Fransen - weduwe Gijsbert Coninx - t.b.v. haar kinderen m.n. Hendrien,
Maria, Francis, Jenneke, Catarina en Anneke - verklaart niets anders te bezit-
ten dan:
- een bed met "toemet" gevuld,
- een emmer, een ijzeren ketel,
- een "schaapke",
- een breekriek.
R 96 fol. 41vo 04-05-1746
Jan Jansen van Dijk verkoopt aan Francis Timmermans:
- land 3 cops.

1. de koper
2. weduwe Peter Verberne
3. de verkoper
4. de weg

Koopsom: ƒ 12,-.
R 119 fol. 111ev. 30-05-1746
Uitreiking paspoort aan:
- Antoni Fransen - die sig erneerende met coopmanschappen als voerman als an-
                   der te dirigeeren
- Antoni Peter Voermans - knegt van voornoemde.
- Jan Verreyt - die sig is erneerende met coopmanschappe te dirigeeren als 
                voerman.
- Francis Marcelis Berkers: een voorspander van voorn. Jan Verreyt. 
- Hendrik Willems van den Eerenbeemt: die sig is erneerende met coopmanschappe

                            te dirigeeren - soo in het koopen en 
ver-

               koopen van beesten als andere 
koopman-

            schap.
R 23 fol. 172 13-06-1746
Martinus Jan Paulus, aanlegger - contra - Willem Roefs, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 2-6-0 wegens aan hem geleverd "sout".
R 30 fol. 37 17-06-1746
Goort Peter Loomans j.m. (met een "quetsure" liggende in bed t.h.v. de weduwe
Marcelis Loomans, in de Steege).
Hij verklaart:
Dat hij op zondagavond, 12 juni l.l., in de herberg van Antoni Wilbert Coolen,
te Ommel, is geweest. 
Alwaar hij o.m. gezien heeft: Jan Jan Walraven,

  - Hendrik Hendrik Walraven,
     - Martinus Tijssen van Hooff,

  - Peter van Bussel,
  - Dirk Jacob Bosmans,
  - Antoni Vreyns Antoni - allen uit Asten - 

en
  - Peter Hendrik Tielen, uit Vlierden.

Peter H. Tielen en Martinus T. van Hooff hebben, laat in den avond, verschil 



van woorden gehad, zodanig dat zij samen voor de deur waren geweest.
Waarna Martinus T. van Hooff tegen hen gezegd heeft dat Peter H. Tiele "na
zijn kleedere gesneede had, sonder dat die gevat off geraakt had".
Dat ca. twee uur, in de nacht, hij, Goort Peter Loomans, en Jan Jan Walraven 
"verschil" kregen omdat hij voor Peter H. Tiele sprak en dat hij Jan Jan Wal-
raven voor de deur "eyste". Dat zij samen voor de deur gegaan zijn en hij zijn
mes "getrocken off uyt hebbende", gekomen op de hoek van het huis, heeft Dirk 
Jan Bosman hem geslagen op zijn arm, hij weet echter niet waarmee.
Dat direct daarop, hij, door Dirk voorn. en Antoni Vreyns Antoni, zodanig ge-
slagen is op zijn hoofd dat hij "beswijmt ter aarde is nedergevallen".
R 96 fol. 42 20-06-1746 ook: R 137 - fol. 178vo - 3-5-1746.
Helena Aart Willem Smits, te Lierop, verkoopt aan Jacobus Losecaat, de door 
haar ouders nagelaten goederen, t.w.:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 4 l.

1. Antoni Franse Voermans
2. het klein huiske met den hof

Uigezonderd is het klein huiske met de grond - zoals afgepaald is tot den
pereboom, tot op de putmik, blijft de pad voor beide huizen, ieder voor de
helft.
Verponding: ƒ 2-04-08/jr.
Bede - ƒ 0-13-12/jr.
Belast met: ƒ 1-00-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.

- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-04-0/jr. aan de Kerk van Asten.   

   Koopsom: ƒ 92,-.
- het klein huiske - de smits - met de halve put, die staande tussen de
  beide huizen, in "gemeen" gebruik zal blijven.

1. het groot huis en aangelag
2. Antoni Voermans
3. de straat

Verponding: ƒ 0-9-0/jr. Koopsom: ƒ 28,-.
Zij verkoopt aan Mattijs van Bussel:
- land de Logten 2╜ l.

 2-3. weduwe Frans Huybers
4. de straat

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-8/jr. Koopsom: ƒ 27,-.
Zij verkoopt aan Hendrik Goort Hoefnagels: 
- land op de Logten 1 l.

 1-3. weduwe Frans Hoefnagels
2. kn Willem Aart Smits 
4. Antoni Coolen

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 10,-.
Zij verkoopt aan Jan Goort Gerarts:
- land het Kaske 1╜ l.

1. Aart Driesse de Zeeger
2. Peter Driessen
3. de weg
4. de Moolenpad

Verponding: ƒ 0-10-8/jr.
Bede - ƒ 0-08-8/jr. Koopsom: ƒ 17,-.
- land aan het Keske 1 l.

1. Jan Aart Smits
2. de pad
3. Hendrik van den Eerenbeemt
4. de weg

Verponding: ƒ 0-7-0/jr.



Bede - ƒ 0-6-0/jr. Koopsom: ƒ 12,-.
Zij verkoopt aan Peter van de Vorst:
- het Vroukesveltje 1 l.

1. Jan Jan van Dijk
2. Jelis Vreynse

Verponding: ƒ 0-8-0/jr. Koopsom: ƒ 26,-.  
  
Zij verkoopt aan Pieter van Riet:
- groes agter Ostaden 5 cops.

1. Joost Verberne
2. Steven Jansen

Verponding: ƒ 0-11-0/jr. Koopsom: ƒ 27,-.
Zij verkoopt aan Hendrik Halbersmit:
- groes op den Diesdonk 3 l.

1. Willem van Vlockhoven
2. Goort Buckums
3. de Beek
4. weduwe Hendrik Hendriks

Verponding: ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 25,-.
R 30 fol. 38 22-06-1746
1. Willem Hendrik Hoefnagels, 25 jaar,
2. Hendrik Jan Flipsen, 26 jaar,
3. Jan Tijs Haasen, 24 jaar,
4. Francis Peter van de Vorst, 27 jaar,
5. Jan Joosten van de Loverbosch, 25 jaar,
6. Hendrik Jan Walraven, 18 jaar.
C. Of zij, op 12 juni, in de nacht, in de herberg van Antoni Colen, te Ommel,
   zijn geweest en of zij daar de personen (zie fol. 37vo - 17-6-1746) hebben 
   gezien.
1 t/m. 6. Ja.
D. Of Peter Hendrik Tielen geen "verschil" heeft gehad met Martinus van Hooff
   dat zo hoog liep dat Peter iedereen uitdaagde om met hem te "vegten en te 
   snijen" en of zij niet gezien hebben dat Peter naar Martinus "gesneden" 
   heeft.
1.       Heeft van dit "verschil" wel gehoord dat Peter Tiele uitdaagde Marti-
         nus van Hooff, Peter van Bussel, Joost Verlensdonk en Jan Jan Smets,
         om met "twee tegelijk" voor de deur te komen.
         Hij weet echter niet wie voor de deur gegaan zijn.   
2.       Verklaart geen mes gezien te hebben.
3 t/m 6. Weten alleen dat Peter en Martinus verschil hadden.
 
E. Of Peter Hendrik Tielen, in de nacht, om twee of drie uur, niet voor de deur 
is gegaan met Jan Jan Walraven, Antoni Vreyns Verleysdonk en Dirk Jacob Bos-
   man die allen ruzie hadden met hem en hun "messe uyt hebbende".  
   En of Goort Peter Loomans, ook een mes in de hand hebbende, niet heeft ge-
   sproken voor Peter Hendrik Tielen.
1, 2, 4, 5, 6. Weten niets
3.             Heeft gezien dat Jan Walraven, voor de deur zijnde, ging lopen,
               zeggende: "Ik heb geen mes" waarop Goort Loomans hem naliep en 
naar  hem  de  miene maakte  om  te  sijden,  doch  hij  heeft  geen  mes 
gezien.  
F. Of zij gezien hebben dat Dirk Jacob Bosman de voorn. Goort Peter Loomans
   met een hout zijn mes uit de hand sloeg en dat Dirk en Antoni Vreyns Antoni
   de voorn. Goort met een hout op zijn hoofd sloegen tot "bezwijmt" neerge-
   vallen is.



1, 2, 4 en 6. Weten niets.
           3. Heeft gezien dat Goort Peter Loomans en Dirk Bosman voor de deur 
              naar elkander "snijden" en dat onder dat "snijden" Antoni Vreynse
              Goort Loomans heeft geworpen en dat deze op zijn gat viel. Na op-
              gestaan te zijn is hij naar Antoni Vreynse gelopen, die voor het 

    huis  van  Hendrik  Evers  stond  en  heeft  daar  naar  hem 
"gesneden".
              Tony zei daarop: "Hout op, ik heb geen mes, off ik sal U kletsen".
              Waarop Antoni Vreynse geslagen heeft naar Goort Loomans, zonder 

    te weten waarmee, en deze is neergevallen.
           5. Heeft nog gezien dat Antoni Vreyns Verleysdonk en Jacobus van de 

    Cruys ieder met een mes naar elkaar "snijde" zonder te raken.
R 23 fol. 172 27-06-1746
Maria - weduwe Jan Peter Smits, aanlegger - contra - Antony de Kuyper, ged.
Gedaagde is schuldig 10 vat rogge - wegens huur van een akker - groot 1╜ l.,
gekomen van haar moeder en verhuurd voor 5 vat rogge/jr. - 1744 - '45.
R 119 fol. 113vo 02-07-1746
- Joseph Vervoordeldonk - g.m. Maria Aart Tielen,
- Helena Aart Tielen - g.m. Dirk Meulendijk, te Vlierden,
- Arnoldus Aart Tielen,  
- Arnoldus van Hugten - g.m. Francyn Aart Tielen, te Vlierden,
- Dielis Hendriks van de Leensel - g.g.m. Jenneke Aart Tielen - namens zijn 
  onm. kinderen m.n. Elisabet en Josyna.
Allen kn en erven van Aart Tielen - en Elisabet Mattijssen de Groot.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Joseph Vervoordeldonk
- ƒ 600,- t.l.v. de goederen van Jan Teunis van der Linden, aan den Ommelsche
          Bosch - tpt.brief 23-3-1696 - rente - ƒ 27,-/jr.
- ƒ 100,- α 3%, binnen vier jaar, uit te keren door de ontvanger van het 4e 
          lot.
2e lot: Dirk Meulendijk
- land den Voort 3╜ l.

1. weduwe Jan van den Broek
2. de Logtstraat
3. Cotshausen

- groes het Hoyvelt 5 l.
1. Martinus Tijssen van Hooff
2. Wilbert Verberne
3. de straat
5. Antoni Dirks

- ƒ 150,- α 3%, uit te keren, binnen vier jaar, door de ontvanger van het 4e 
lot.   
Verponding: ƒ 3-05-10/jr.
Bede - ƒ 0-17-08/jr.
3e lot: Arnoldus Aart Tielen
- huis, hof en aangelag - 
  met een akker - de Camp, daaraan gelegen - te Ostaden 2 l.

1. Goort Loomans  
 2-3. kn Hendrik Aart Tielen

4. de straat
- land de Brasel 3 l.

1. Jan Coolen
2. Willem Joosten

 3-4. Aart Wilberts
- land het Haverlant 3 l.

1. Marcelis Coolen
2. Antoni Kuypers
3. Arnoldus Aart Tielen 

- land op het Neutje 4╜ l.



1. Jan Verberne
2. Aart Tielen
3. kn Hendrik Tielen
4. de weg

- land het Wortelvelt 1 l.
1. Steven Jansen
2. kn Hendrik Tielen

 3-4. Claas Verhees 
- land aan de Moolen 2╜ l.

1. het kind van Tiele Verhindert
2. Goort Loomans
3. Hendrik Berkers
4. de weg

- groes het Hoffke 1 l.
1. Jan Verreyt
2. kn Hendrik Tielen
3. de straat

- het Weyvelt 2 l.
1. Joost Verberne
2. kn Hendrik Tielen
3. Antoni Haasen
4. Jan Ture Loomans

- het Hoyvelt 2 l.
1. Jan Paulus
2. Antoni de Kuyper
3. Johanna Loomans
4. de Aa



- het groote Weyvelt 3 l.
1. Antoni Kuypers
2. Paulus Geven
3. de drossard
4. de Aa

- de Aa-beemt 3 l.
1. Willem Joosten
2. Aart Wilbers
3. de Aa
4. de Keyzersdijk

- groes het Haverlant 3 l.
1. kn Hendrik Tielen
2. Antoni Kuypers
3. de straat
4. Arnoldus Aart Tielen

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
Verponding: ƒ 13-02-4/jr.
Bede - ƒ  3-13-2/jr.
- ƒ 200,- α 3% uit te keren, binnen vier jaar, aan de ontvanger van het 5e 
          lot.
Marge: Antoni Lintermans - g.m. Elisabet Dielis Hendriks heeft, 17-5-1765, ont-
       vangen van de weduwe Nol Tielen - ƒ 100,-, zijnde haar aandeel.
       Wilbert Peters - g.m. Josyna Dielis Hendriks, te Bakel, heeft, 6-7-1767,
       ontvangen - ƒ 100,-, zijnde haar aandeel.
4e lot: Arnoldus van Hugten
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 2 l.

1. Gerrit Peters
2. Heer Albers c.s. 
3. de straat
4. Arnoldus van Hugten

- land den Agterbosch  6 l.
1. Jan Vervoordeldonk

 2-3. Juffr. Lovens - weduwe Schenaarts
- land 5 l.

1. Heer Albers
2. weduwe Willem van Hugten 

 3-4. Martinus Jan Paulus
- land het Nieuwvelt 3╜ l.

1. Albers c.s. 
2. Peter Coolen
3. Mattijs Bollen
4. de straat

- de Manckesacker 1 l.
1. Mattijs Bollen
2. erven Jan Goorts 
3. kn Jacob Martens
4. de gemeente

- groes het Biesvelt 3 l.
1. weduwe Leendert van Hugten

 2-3. Albers c.s. 
4. Hendrik Aarts

- groes den Brant 4 l.
1. den Armen van Asten
2. Peter Roymans
3. Bendert Vervoordeldonk
4. de gemeente



- hooiveld Aartjesvelt 4 l.
 1-3. Goort Marcelis

2. Juffr. Lovens
3. de gemeente

- weiveld de Pootbeemt 10 l.
            1-2-3. Juffr. Lovens

4. Goort Marcelis
- groes de Weert 1╜ l.

1. Joseph Vervoordeldonk
 3-4. de Aa

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
- ƒ 1-02-8/jr. aan de Kerk van Asten - in twee posten.  

- ƒ 100,- α 3% uit te keren, binnen vier jaar, aan Joseph Vervoordeldonk.
- ƒ 150,- α 3% idem        aan Dirk Meulendijks.
Verponding: ƒ 12-18-0/jr.
Bede - ƒ  3-10-0/jr.
5e lot: de onm. kinderen van Dielis Hendriks van de Leensel
- groes in het Root 6 l.

1. Jan van Hooff
2. Willem Verhaseldonk
3. de kn van Albers
4. de Aa

- ƒ 200,- α 3% uit te keren, binnen vier jaar, door de ontvanger van het 3e
          lot.
Verponding: ƒ 2-14-0/jr.
- Onder de goederen zijn geen leengoederen.  
- Mocht Juffr. Coolen, te Eyndhoven, uit hoofde van een obligatie of rente-
  brief, een vordering doen op de verdeelde goederen, dan zal deze, gelijke-
  lijk verdeeld, betaald worden.
R 142 15-07-1746
Hendrik Paulus Verberne en Jan Janse Coolen, armmeesters, verkopen t.b.v. den 
Armen - "eenige willigeboomen, staande op de hoeve den Brant".
7 kopen 15 bomen Opbrengst: ƒ 32,-.
R 137 fol. 189vo 20-07-1746
Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Mr.
Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurick, als vader van zijn kinde-
ren - de navolgende clampentienden, te Asten, verpacht over de oogst, 1746.
Volgen de voorwaarden:
Verpacht worden: zie R 137 - fol. 130 - 22-7-1744.
R 96 fol. 46vo 28-07-1746
Willem Verhaseldonk, te Eyndhoven, verkoopt aan Antoni Loomans:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Willem Antoni Muyen
2. de Costerij e.a. 
3. Henrik Hoefnagels c.s. 
4. Johanna Loomans c.s. 

- land de Snijerskamp 1╜ cops.
1. Jan Goort Loomans
2. Piet van Riet
3. de koper
4. Jan Verberne

Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 170,-.

Hij verkoopt aan Goort Loomans, molenaar:
- groes het Hoyvelt in het Root 3 l.

1. de verkoper



2. Dries Verreyt
3. kn Dielis Hendriks van de Leensel
4. Johanna Maria Loomans

Koopsom: ƒ 130,-.
Hij verkoopt aan Jan Verreyt:
- land den Heesacker 3 l.

1. Johanna Maria Loomans
2. Andries Verreyt

Koopsom: ƒ 60,-.
De goedren zijn verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 10-7-1743 - van Andries
Verreyt, met recht van terugkoop, deze ziet af van dit recht.
R 119 fol. 119 28-07-1746
Oculaire inspectie van het huis en neere, heden verkocht, door Willem Verha-
seldonk aan Antoni Loomans - bewoner Andries Verreyt.
- de vorst van het huis en neere behoren gerepareerd te worden.
- achter de neere, het dak aan de noordzijde van de - worm, twee gespan beho-
  ren vernieuwd of gerepareerd te worden - evenals de schoorsteen.
R 119 fol. 120vo 10-08-1746
- Jenneke - g.g.m. IJsbout Hendriks - en
- Anneke - g.g.m. Daandel Peter Coolen.
Zij verklaren:  
Dat sij op gisteren na de middag, ontrent 5 uuren, als nabuuren, sijn gekoomen
ten huyse van Maria Verreyt - weduwe van Jan Peters van Bussel op het gerugt 
dat dezelve weduwe onder haar kar een ongeluk bekoomen had. Dat sij ook bevon-
den en uyt de mont van voorn. Maria gehoort hebben, dat deselve in haar schop
een kar turff wilde lossen, dezelve kar is opgeslagen en dat het ongeluck ge-
wilt heeft dat sij, Maria, onder die kar gevallen is, waardoor sij de kar en 
peert dat daar ingespannen was niet meester konde worden. Dat sij daardoor on-
der het rat is geraakt twelk over haar lijff is gegaan.
Verklarende verders Anneke - huysvrouw Daandel Coolen, dat sij in voege als 
voor Maria Verreyt heeft vinden leggen en dezelve opgeholpen heeft en in huys 
gebragt.
Maria klaagde seer over pijn en flauwigheyt aan haar hert, sijnde daar opge-
volgt dat deselve de gepasseerde nagt, ontrent twaalff uuren, overleeden is -
hebbende maar, ontrent seven off agt uuren na het voors. ongeluck geleeft.
Hendrick Halbersmit, chirurgijn, welke verklaarde dat van voorn. Maria, haar 
lighaam de caviteyt van de borst ten eene maal geplettert was, alsook de bo-
venribben van de slinkersijde hetwelk een nootsakelijke oorsaak van de opge-
volgde doot is.
R 96 fol. 49vo 20-08-1746
- Hendrik Wagemans, te Helmond - en
- Maria Wagemans, te Helmond.
Zij verkopen aan Elisabet Antoni Canters - weduwe Gerrit Hoefnagels, te Lies-
sel:
- groes en heiveld 2╜ l.

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

- groes en hei 1 l.
1. de Aa
2. de gemeente

- heiveld 8 l.
1. de Aa
2. Dielis Hendriks van de Leensel

Koopsom: ƒ 0,-
R 96 fol. 50 20-08-1746
Elisabet Antoni Canters - weduwe Gerrit Hoefnagels - geass. met Hendrik, haar
zoon, te Liessel, verkopen aan Jan Paulus Melis, te Liessel:
- groes 1 l.



1. de Aa 2. de gemeente
Verkopers, heden, bij tpt. aangekomen.

Koospom: ƒ 0,-.
R 119 fol. 120vo 31-08-1746
Antoni La Forme, drossard en secretaris, te Deurne, als rentmeester van het 
Huis van Asten, verpacht de jacht van de heerlijkheid Asten.
Pachtermijn: 3 jaar. (zie R 119 - fol. 29 - 5-8-1743).
Pachter: 3/4e deel - Wilhelmus de Bruyn ƒ 36,-.
         Opzieners: Johannes van de Linden, Jan Verberne, Jan Trouwen en

          Willem Leendert Jan Dirks. (zijn dit een of twee 
namen ?)
         1/4e deel - Antony Heycoop ƒ  9,-.
         Opzieners: De Heer Johan Gijsbert van den Brug, Jan van Moorsel en
                    Peter Verhees.
R 96 fol. 50vo 05-09-1746
- Pieter Hendrik Slaats, te Gestel,
- Jan Hendrik Slaats, te Someren,
- Laurens Roymans - g.m. Peternel Hendrik Slaats,
- Francis Antonis de Smit - weduwnaar Anneke Hendrik Slaats,
- Antoni Marcelis Coolen - g.m. Jenneke Hendrik Slaats.
Allen kinderen en erven van wijlen Hendrik Slaats - en Margrita Tiele van 
de Loverbosch.
Zij verkopen aan Tiele Hendrik Slaats, hun broeder:
- 5/6e deel in huis, hof en aangelag - te Heusden 3 l.

1. weduwe Jan Slaats
2. Mattijs Dirks

 3-4. de straat
- land 1  l. 
12 r.

 1-4. weduwe Jan Slaats
2. de straat
3. den drost

Koopsom:  ƒ 75-15-
0.



R 119 fol. 122 10-09-1746
- Michiel van de Cruys, president - g.m. Catharina van der Linden - nicht van 
  Jan Baptist Idelet, in zijn leven coopman, te Luneville, in Lorijnen.
- Johannes van der Linden, geswooren eyk- en gemeentemeester - en neef van 
  voorn. Idelet.
Zij verklaren ter instantie van Silvester Idelet, Rooms pastoor, te Schijndel.
Dat volgens hun kennis, buiten de Nederlanden nog verschillende bloedverwanten 
leven van voorn. Idelet, die nader verwant zijn dan Francis van Eersel, coop-
man, te Luneville - te weten:
- Te Antwerpen, eerst onder de coninginne van Hongarijen en nu onder den ko-
  ning van Vrankrijk, te wesen - een geestelijke dogter m.n. Johanna Maria
  van Stratum, meer als over 20 jaaren daar ingelijft in de Armschoole van den
  Heer Canonick Herlings, wettige dogter van Maria Idelet, eyge suster van de
  vader van Jan Batist Idelet, sijnde dus met hem in den 2e graat en diens-
  volgens eenen geheelen graat nader als monsieur Francis van Eersel.
Zij verklaren:
- Dat in den dorpe van Kessel, onder het Bisdom van Ruremonde, gebooren en ge-
  doopt te wesen een eenige dogter m.n. Judith Smits, wettige dogter nog in le-
  ven, van Claudius Smits, wettige soone van Margaretha Idelet eyge suster van
  Tomas Idelet, vader van Jan Baptist Idelet en dus sijnde egaal in den derde 
graat met Francis van Eersel voorn. aan Jan Baptist Idelet.
- Alnog debiteeren, sij deponenten, eenige jaaren naar het sterffgeval en ver-
  vallen nalatenschap van Jan Baptist Idelet overleden te sijn tot Antwerpen,
  een jongman m.n. Jacobus Tatinclou en aldaar ook in St. Jacobskerk gedoopt,
  wettige soone van Maria Geertruy, egte dogter van Johannes Idelet, apoteker,
  aldaar, en eygen broeder van Thomas Idelet, vader van Jan Baptist Idelet, 
  sijnde dus in de 3e graat ook egaal met Francis van Eersel, welkers erffgena-
  men, aldaar tot Antwerpen, door cragte van testament aangestelt misschien
  sijne persoon konnen presenteeren.
- Wijders verklaren, sij deponenten, nog - over in het leven te wesen een arme
  wese genaamt Isabella Waarmoes, soo sij van geloofwaardige hebben - in St. 
  Jansparochie, tot Antwerpen gedoopt en wettige dogter van Maria, egte dogter
  van Elisabet van Rijsingen, wettige dogter van Elisabet Idelet, eyge suster
  van de vader van Jan Baptist Ideleth en dus met hem in den 4e graat van haar
  cant en in den 2e graat van den cant van Jan Baptist Ideleth.
- Van de voorn. sijde van de vader van Jan Baptist Idelet van welkers cant mo-
  gelijk nog meer andere sijn, die de deponenten niet te binnen comen gaan sij
  over tot de linie van sijn moeders sijde en tuygen en verklaaren uyt eenen 
  ouden familieboom dienende tot aantooninge van naderschap tot eenige beursen
  van die seyde gefondeert dat er nog verscheyde andere naarbestaande vrienden
  en bloetverwanten van Jan Baptist Idelet worden gevonden - o.a.:
  - Juffr. Magdalena Piek, in Frans Brabant, in den dorpe Mol, in den 3e graat
    met Jan Baptist Idelet.
  - De Heer advocaat Piek, ook tot Mol, in de 3e en 4e graat - en
  - Den Heer Canonick, sijn broeder tot Bruggen.
  - Johan Cnops, tot Ruremonde - en
  - Anna Elisabet Knops, tot Mechelen, in de 3e graat - dese nalatende drie 
    soonen genaamt Jan, Antoni van der Velde en Bernart alle drie soo men hoort
    gebooren en gedoopt tot Mechelen - sijnde in den 3e en 4e graat.
  - Sijnde nog meenigvuldige in den selve stamboom welker doopplaats off resi-
    dentie wij nog niet hebben ontdeckt.
R 119 fol. 124 12-09-1746
Jan Aart Wolfs en Jan Verreyt - wettige momboiren over - Elisabet, Peter,
Johanna Maria, kinderen van wijlen Jan Peters van Bussel - en Maria Verreyt.



Zij zullen "het intrest" van de kinderen beheren zo lang nodig en verplicht.    
            
R 119 fol. 124vo 01-10-1746
Johanna Maria Sanders, meerj. j.d. - geass. met Adriaan van Creyl, geeft mach-
tiging aan Peter van Moorsel, coopman, te Helmont, om namens haar te verkopen:
- huis en hof - aan het Hoogeynd, te Helmont.
Johanna Maria heeft ontvangen - ƒ 65,- van Peter van Moorsel, welke hij van de 
verkoopgelden zal mogen korten of inhouden.
Aldus gedaan t.h.v. Adriaan van Creyl alwaar Johanna Maria, ziekelijk zijnde,
woont.
R 15 fol. 233 10-10-1746 1/2
Willem van Riet, schoolmeester, te Budel, aanlegger - contra - Joseph Vervoor-
deldonk en Maria Verasdonk - weduwe Jan Haasen, gedaagden.
Betreft: Aflossing van een obligatie van - ƒ 125,- α 4% - d.d. 8-7-1741.
R 33 - 52 10-10-1746 2/2
Willem van Riet, waarnemend schoolmeester, te Budel, aanlegger.
- contra
Joseph Vervoordeldonk en Maria Verasdonk - weduwe Jan Haasen - gedaagden.
Gedaagden zijn, sinds 8-7-1741, aan aanlegger schuldig - ƒ 125,- α 4%.
R 96 fol. 51vo 10-10-1746
Jan Hoefnagels verklaarde nader van den bloede te wezen aan Willem Verhaseldonk
dan Antoni Loomans, hij vernadert:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Willem Antoni Muyen
2. de Costerij e.a.
3. Hendrik Hoefnagels c.s.
4. Johanna Loomans c.s.

- land de Snijerskamp  1╜ cops.
1. Jan Goort Loomans
2. Piet van Riet
3. de koper
4. Jan Verberne

Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten.
Met overneming van alle kosten, "lijkoop", trekgeld, briefgeld, 40e penning,
zegers en alle verdere "onraat".
R 96 fol. 52vo 22-10-1746
Johanna Maria Loomans - geass. met haar vader, Willem Loomans, verkoopt aan
Antony Jacob Kuypers:
- land 1╜ l.

1. weduwe Aart Symons
2. Antoni Vreyns Evers

 3-4. Willem Joosten 
Koopsom: ƒ 22,-.

R 119 fol. 125vo 22-10-1746
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur van
's landsverpondingen en coninxbede, 1743, legt beslag op de vaste goederen van:

tot verhaal van:



- Peter Aart Keysers - nu Hendrik Meuse Roymans   ƒ  5-03-08
- Francis Tijs Canters ƒ  6-05-04
- Goort Peter Loomans ƒ  5-i9-12
- Bartel Kerkels - nu Gerrit Peters en Peter
  Canters ƒ  4-01-00
- IJsbout Hendriks en Jan Willem Haasen ƒ 15-14-12 - doorgehaald.
  Marge: Is betaald v≤≤r het passeren dezes.
- weduwe Francis Verreyt - hebbende aan haar kin-
  deren gecompeteert - in het Dorp  ƒ  3-02-08
- Jacobus Souve ƒ  1-05-08
- erven Jan Paulus ƒ  4-12-00
- weduwe Jan Peter Smits ƒ  5-04-06
- Jan Frans Doense ƒ  1-01-00
- Lambert Tijssen ƒ 13-04-08
- Jan Jansen - aan de Meulendijk ƒ 11-17-04
- weduwe Jacobus Bosbremer ƒ  3-19-06
R 15 fol. 234 31-10-1746
Antoni van der Elsen, coopman, te Helmont - g.m. Johanna Voet, aanlegger -
contra - Joost Verberne.
R 33 - 52 31-10-1746
Anthonie van den Elsen, koopman, te Helmondt - g.m. Joanna Voet, aanlegger.
- contra
Joost Verberne, gedaagde.
o.a.:
6. Door aanleggers vrouw, zijn v≤≤r hun huwelijk, aan gedaagde geleverd, op
   22-9-1741 - thee, suiker, rijst, garst, saffraan, lint, 
               garen en spelden ƒ  38-00-00
             - wit linnen, lang 50 el α 25 stuiver/el ƒ  62-10-00
    1-9-1742 - 4 loot thee tot 5 stuiver ƒ   0-05-00
    5-9-1742 - thee, koffie, suiker en lint ƒ    21-13-02  

ƒ 122-
08-02
    Waarop in termijnen is afbetaald ƒ    71-04-02  

Nog schuldig ƒ  51-
04-02
Ondanks "menighvuldige civiele en vriendelijke interpellatiδn"
is het niet tot verdere betaling gekomen.
R 142 03-11-1746
Jan Aart Wolfs en Jan Verreyt - als momboiren over Elisabet, Peter en 
Johanna Maria, onm. kinderen van wijlen Jan Peters van Bussel - en Maria Ver-
reyt, gewoond hebbende te Bussel.
Zij verkopen "alle de gereede haaffelijke en erffhaafelijke goederen" behorende
aan de kinderen - o.a.:
- een paard ƒ  86,-
- acht koeien ƒ 225,-
- vier jonge koeien ƒ  77,-
- een os ƒ  25,-
- vijf kalveren ƒ  34,- Totaal: ƒ 570,-.
R 119 fol. 127 07-11-1746
De regeerders van Asten certificeren bij deze - dat, Adriaan Hoefnagels, heb-
bende een vrouw en drie kinderen, zijnde een ambachtsman, wever en anderszinds.
Hij kan tegenwoordig niet de kost verdienen omdat zijn huis "met het weynige 
dat hij hadde" op 13 sept. l.l. is afgebrand.
Wij verzoeken eenieder aan wie deze certificatie vertoond wordt - om Adriaan 



Hoefnagels te houden voor arm en ongelukkig.    
R 119 fol. 127vo 07-11-1746
Staat en inventaris van Jenneke Peters - g.g.m. Mattijs Jansen, wonende op de
Leensel - t.b.v. Jan, Maria, Catarina, Peternella en Anthonetta, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Hendrik Slaats - g.g.m. Christina Leenders, te Vlierden.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - aan de Leensel 5 l.

1. Dirk Joosten van Hugten
2. Dielis Hendriks

- land het Eeusel - te Vlierden 4 l.
1. Dielis Hendriks
2. Dirk Joosten van Hugten

- land boven de Wegh - te Vlierden 5 l.
1. Dielis Hendriks
2. een heiveld - hierna genoemd

- den Heyacker - te Vlierden 2 l.
1. de Aa
2. Dielis Hendriks

- groes het Hoyvelt - te Vlierden 5 l.
1. Hendrik Canters - te Lieszel
2. Dielis Hendriks

- groes het Weyvelt - aan het aangelag 3 l.
- groes het Rinkvelt 1 l.

1. Dielis Hendriks
2. de straat

Roerende goederen
- een stand en tob,
- een kopern en een ijzeren ketel,
- vijf stoelen, drie kisten, een tafel, 
- twee "veere" bedden, drie paar slaaplakens,
- een hoge kar, een lage kar.
R 119 fol. 129 07-11-1746
Hendrik Slaats, te Vlierden - bruidegom - en Jenneke Peters - g.g.m. Mattijs
Jansen - bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Zij brengen beide de goederen in die zij bezitten.
- Indien uit dit huwelijk kinderen geboren worden dan krijgen ze bij verdeling 
  der goederen gelijke rechten als de v≤≤r-kinderen.
- Indien er geen kinderen uit dit huwelijk geboren worden - dan gaan bij v≤≤r-
  overlijden de goederen van de bruidegom naar de a.s. vrouw en haar v≤≤r-kin-
  deren.
- Ingeval de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder dat kinderen 
  geboren worden, dan krijgt hij zijn deel uit de boedel naar 's lands recht 
  en costuymen locaal.
R 15 fol. 236 21-11-1746
Hendrien Clemens - weduwe Willem van Weert en gesepareerd van Antoni van Riet,
aanlegster - contra - Peternella Canters - weduwe Peter Peters, gedaagde.
R 33 - 52 21-11-1746
Hendrina Clemens - weduwe Willem van Weert en gescheiden van Antoni van Riet 
"daagt" Petronella Canters - weduwe Peter Peters - wegens - ƒ 12-16-10 aan 
"verschoten penningen".
R 119 fol. 130 08-12-1746
- Jan Andriessen - als wettige momboir aangesteld, door het gerecht te Vlier-
  den, over Jan, Nicolaas en Marcelis, onm. kinderen van wijlen Antoni Jan 
Andriessen, te Vlierden - en Elisabet Verhees.     
- Engel Peter Baltus - g.g.m. Antoni Verhees - nu g.m Antoni Jacob Kuypers -
  namens haar onm. kinderen, Helena, Pieter en Antoni,



- Frans Verhees.
Kinderen en erven van wijlen Nicolaas Verhees - en Jenneke Jan Coolen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: de kinderen van Antoni Verhees 
- huis, met de helft van het aangelag - langs door te delen

4 l.
1. kn Hendrik Aart Tielen

- de helft van een akker - de Kivietshoff de helft is 1 l.
1. Jelis Vreynsen

- de achterste helft van een akker - de Keyzer de helft is 1 l.
1. Tomas van der Weerden

- de helft van het Hoyvelt de helft is 3 l.
1. Tomas van der Weerden

- het voorste Weyvelt 2 l.
1. Antoni Vreyns Jan Evers
2. Hendrik Paulus Verberne

- het Vroukesveltje 1 l.
1. Jan Aarts e.a. 
2. Antoni Loomans

- de helft van het Drieske de helft is 3 cops.
1. weduwe Peter Verberne

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar van het Gemene Land.
          - ƒ 200,- α 4% aan Peter Troeyen, te Maarheese.

- 1/3e deel van - ƒ 50,- (meer of minder) aan Marie - weduwe Jan 
van 
            den Broek, mulderin, te Vlierden.
- Uit te betalen aan de ontvanger van het 3e lot - ƒ 25,-.
- De turf blijft voor de helft bij dit lot en voor de helft bij het tweede lot.
- De lasten van het sterfhuis en de "verschotten" aan hun moeder worden betaald 
door Frans Verhees en zijn vrouw, in ruil voor alle roerende goederen.
Verponding: ƒ 6-06-4/jr.
Bede - ƒ 1-17-6/jr. 
      
2e lot: de kinderen van Antoni Jan Driessen
- schuur en schop - met de helft van het aangelag

1. de straat
- de Willigenacker 2 l.

1. Joost Verberne
2. Arnoldus Tielen

- de helft van een akker - de Kivietshoff de helft is 1 l.
1. Jan Jansen van Dijk

- de helft van een akker - de Keyser de helft is 1 l.
1. Antoni Vreyns Peters

- de helft van het Hoyvelt de helft is 3 l.
1. Joost Verberne

- het achterste Weyvelt geheel 2 l.
1. Paulus Geven
2. Willem Joosten

- het Engstraatjesveltje ╜ l.
1. Jan van de Loverbosch
2. Antoni Haasen

- de helft van het Drieske de helft is 3 cops.
1. Joost Verberne

Belast met: een cijns aan het Huis van Asten.
- ƒ 150,- aan Peter Bollen, te Vlierden.
- ƒ  50,- aan de erven van Francis Goossens, te Westerhoven.
-  1/3e  deel  van  -  ƒ 50,-  aan  de  weduwe  Jan  van  den  Broek, 

mulderin,
  te Vlierden.

- Uit te betalen aan de ontvanger van het 3e lot - ƒ 25,-.
Verponding: ƒ 6-06-4/jr.
Bede - ƒ 1-17-6/jr.



3e lot: Frans Verhees
- huis, hof en aangelag "de Hees" te Vlierden - met groes en land.
  Zoals in gebruik bij: Aart Hendrix van der Loo 2 l.
Belast met: 1/3e deel van - ƒ 700,- aan de weduwe Symon Coninx en aan Lambert

  en Maria Vervoordeldonk.
- 1/3e deel van -  ƒ 50,- aan de weduwe van Jan van den Broek, 

mulde-
            rin, te Vlierden.
- De ontvanger van dit 3e lot heeft lang v≤≤r- en nu in zijn huwelijk, 
  ca. 18 jaar, voor zijn moeder gezorgd - huurprijs - ƒ 14,-/jr. - ƒ 252-00-00
- Zijn vrouw, die voor haar trouwen "meyt" bij zijn moeder was
  heeft uit die tijd nog te goed        ƒ 102-14-00
- Aan 's lands- en dorpslasten zijn nog te betalen        ƒ  74-00-00
- Aan achterstallige intresten en personele schulden        ƒ    30-00-00  

Gerede schulden  ƒ 
458-14-00
Na overneming van deze ƒ 458-14-00
en betaling van tweemaal                ƒ  25-00-00   
mag hij beschikken over alle roerende goederen door zijn moeder nagelaten.
R 96 fol. 53 12-12-1746
- Francis Antoni Slaats - en
- Arnoldus Antoni Slaats, te Beek bij Aarle. 
Zij verkopen aan Antoni Antoni Slaats en Johannes Martens:
- 2/6e deel in huis, hof en aangelag met land en groes - te Ostappen  

50 l.
Zoals in gebruik bij Antoni Antoni Slaats.

Koopsom: ƒ 31,-.
R 15 fol. 240 19-12-1746 1/2
Bonaventura Loomans, halve broeder van Bonaventura Hoefnagels - en geass. 
met hem - hebben aan het Corpus laten weten dat Geertruy en Bonaventura Hoef-
nagels, minderjarig zijnde en vermits het overlijden van hun ouders, Paulus
Hoefnagels - en Hendrina van Hugten - nog niet voorzien van voogden.
Zij dragen voor: Jan Tomas Hoefnagels en Arnoldus Aart Tielen - van vaderszijde 
- en Jan van de Leensel en Jan Jansen van Dijk - van moederszijde.
Naschrift en marge: Op 22-12-1746 worden beδdigd Arnoldus Aart Tielen en Jan

          Jansen van Dijk.
R 119 fol. 135vo 22-12-1746 2/2
- Arnoldus Aart Tielen, van vaderszijde - en
- Jan Jansen van Dijk, van moederszijde - wettige momboiren van Geertruy en 
Bonaventura, kinderen van wijlen Paulus Hoefnagels - en Hendrina van Hugten.
Zij zullen "het intrest" der kinderen beheren zolang nodig en verplicht.
R 96 fol. 54 19-12-1746
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Joost Jan Hoefnagels:
- groes op den Diesdonk 3 l.

1. Willem van Vlockhoven
2. Goort Buckums
3. de Beek
4. weduwe Hendrik Hendriks

Verkoper aangekomen bij tpt. d.d. 20-6-1746.
Koopsom: ƒ 25,-.

R 96 fol. 54vo 19-12-1746
Joost Jan Hoefnagels verkoopt aan Hendrik Halbersmit:
- land de Looris 3 l.

1. Jan van de Loverbosch
2. Marten van de Loverbosch
3. Michiel van de Cruys



4. Cotshausen
Koopsom: ƒ 25,-

R 163 fol. 17 24-12-1746
Taxatie van de onroerende goederen van Johan Draak - overleden te Aarle Rixtel
op 15-11-1746.

W
aarde
- een huisplaats en twee akkers 2 l. ƒ 60,- 

1. Marten van de Loverbosch
2. Goort Canters

 3-4. de wegen 
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. a.h. Gemene Land - in kap.         ƒ   37,50     

ƒ 
   22,50

- land de Halsacker 7 l. ƒ 
70,-

1. de weg
2. Michiel van de Cruys

3. Hendrik Hoefnagels
- land den Oyevaarsacker a.d. Diesdonk

3╜ l.
nihil

 1-3. erven Willem Slaats
 3-4. de wegen

- groes het A-veltje - op Heusden 1╜ l. ƒ 
25,-

1. Marten van Bree
2. Jan Peters
3. de Aa
4. Joost Leenders

- groes Teuniskesven - te Ommel 3 cops. ƒ 
5,-

1. de mistweg
2. Hendrik Canters

- land aan het Keske 2╜ l. ƒ 
40,-

1. Aart Driessen  
2. Peter Fransen
3. Cornelis Peters
4. de weg

- groes het voorste Eeusel - in de Steegen
2 l. ƒ 

6,-
1. Joris van Hooff

- een Eekelhofje a.h. Slootje - gekomen van Juffr. Stockhem
enige roeden ƒ 

3,-
1. de weg
2. Jan van Dijk

- een hei- hooi- en weiveld - het Bottelsvelt - gelegen bij
het Rutsbosch 50 l. ƒ 

150,- 
1. de Aa
2. de hei  

ƒ
 321,50
20e penning is ƒ 16-1-8.
R 119 fol. 136 27-12-1746
De regeerders van Asten certificeren ter requisitie van Michiel van Riet,



reyende commies van de Grooten Brabantsche zwijgende landtol, geleyde en paar-
degelt - dat zij hebben ge∩nventariseerd en getaxeerd:
Een paard en kar met opgeladen goederen - welke op 22-12-l.l.,
te Deurne, bij het Casteel, is aangehouden.
- het paard ƒ  65,-
- de kar met huifrepen en houweel, twee voermandjes, 
  de kar nog nieuw - de "raade" met ijzer beslagen ƒ  20,-  
- vijf zakken tarwe - waarvan drie gemerkt aan den band
  met een kruis van bruin laken en een wit lapje daarop
  en twee andere zakken - gemerkt G.M. 1742 ƒ  36,-
- op de kar bevonden zich een assortiment "manskleren" in
  detail beschreven ƒ 
16,-
Marge: 28-12-1746 - copie aan Hermanus Manders, te Deurne.
R 96 fol. 55 28-12-1746
Huybert Smulders - weduwnaar van Jenneke Philip van de Warenberg verkoopt 
voor zijn minderj. zoon, Francis, aan Aart Janse Smits, Hendrik Goort Hoef-
nagels, Peter Hendrik Driessen alsmede aan Hendrik van de Warenberg, te Budel,
zijn 1/5e deel in alle goederen nagelaten door Philips van den Warenberg - en
Francyn Jan Ceelen t.w.:
- huis, schuur, schop, aangelag land en groes 36 l.
Belast met: 1/5e deel van 6 vat rogge/jr. aan het Gemene Land.

- 1/5e deel van - ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/5e deel van - ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 100,- α 
4%.
Marge:  8-6-1750 - ƒ 25,- gelost door Maria van den Waarenberg - weduwe Hendrik

   Hoefnagels.
       20-6-1772 - ƒ 75,- gelost door Peter Driessen van Bussel en Jan Aart 

Smits.
R 119 Fol. 137 28-12-1746
- Hendrik van den Warenberg, te Budel,
- Aart Janse Smits - g.m. Anneke van de Warenberg,
- Hendrik Goort Hoefnagels - g.m. Maria van de Warenberg,
- Peter Driessen van Bussel - g.m. Peternel van de Warenberg,
Allen kinderen en erven van Philip van de Warenberg - en Francyn Jan Ceelen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik van de Warenberg en Aart Janse Smits
- schuur en schop, zonder de grond, staande aan het huis in den Hemel -
  wordt door de ontvangers van dit lot afgebroken, de grond gaat naar 
  het 2e lot.
- land de Berg - in de Wolfsberg  7 l.

1. het Huis van Asten
 2-3. de straat

- Joost Kooleacker 2 l.
1. Jan Timmermans
2. Andries Peters

- land het Berglinder 5 copse.
1. kn Teunis Peters
2. Hendrik Goort Hoefnagels

- de helft van een groesveld - het Berglinder de helft is 3 l.
1. Michiel van de Cruys
2. erven Jan van Helmont

- Aart Oomsveltje off Roetert 5 cops.
1. Nol Meulendijk
2. Adriaan Lintermans

- groes en hei de Meulenschouw 5 l.
1. de gemeente
2. Frans Lambers e.a. 

- de groote Weert 1 l.
1. Andries Peters



2. de Aa
- de kleyne Weert ╜ l.

1. de kleyne Aa
2. Hendrik Berkers

Belast met: de helft van 6 vat rogge/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
- de helft van    ƒ 4-10-0/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
- de helft van    ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
-  de  helft  van  -  ƒ 100,-  α  4%  aan  Huybert  Smulders,  te 

Valkensweert.
Marge: Waarvoor sijn aanpert in dese bedeelde goederen aan de condividenten
       in desen heeft getransporteert - den 28-12-1746.
Nog te betalen aan Geertruy Duyssen - weduwe van der condividenten vader, sijn-
de haare aangetrouwde moeder - ƒ 100,- sijnde de helft van - ƒ 200,- haar vol-
gens huwelijksvoorwaarden uit den boedel toekomende. De andere - ƒ 100,- worden
betaald door de ontvanger van het 2e lot.
Verponding: ƒ 6-17-10/jr.
Bede - ƒ 2-10-06/jr.
2e lot: Hendrik Goort Hoefnagels 
- de kamer van het huis met hetgeene daar aan hoort en de helft van het 
  aangelag 1 cops.

1. erven Antonis Peters
2. Peter Driesse van Bussel

- land Seyeacker 3 copse
1. Jan Timmermans
2. de straat

land den Wilbertsacker 1╜ l.
1. Goort Kuypers
2. de weg

- den Smitsacker 2 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2. Peter Voermans

- land den Roetert 13 r.
1. Francis Timmermans
2. Peter Voermans

- den voorste Dries 2 l.
1. Michiel van de Cruys
2. de straat

- ╝e deel in een groesveld - het Berglinder ╝e deel is 1╜ l.
1. Peter Driesse van Bussel
2. Aart Jan Aarts 

Belast met: ╝e deel van 6 vat rogge/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
          - ╝e deel van    ƒ 4-10-0/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.

- ╝e deel van    ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
-  ╝e  deel  van  -  ƒ 100,-  α  4%  aan  Huybert  Smulders,  te 

Valkensweert,
  obligatie 28-12-1746 - zie lot 1 en ook marge.
- ╝e deel van - ƒ 200,- aan Geertruy Duyssen - zie 1e lot.

Verponding: ƒ 3-08-14/jr.
Bede - ƒ 1-15-04/jr.
3e lot: Peter Driesse van Bussel
- de keuke of heert met hetgene daarbij hoort, met de neere en de helft 
  van het aangelag 1 cops.

1. Jan Timmermans 
2. Hendrik Goort Hoefnagels

- den Warandacker 2╜ l.
1. Arnoldus Meulendijk
2. kn Marcelis Berkers

- land de Kamp 1 l.
1. Jan Janse van Dijk
2. Jan Timmermans 

- ╝e deel van een groesveld - het Berglinder ╝e deel is 1╜ l.



1. erven Willem Aarts
2. Hendrik Hoefnagels

- groes den Michielsdries 6 cops.
1. Hendrik Goort Hoefnagels
2. erven Jan Steevens

- den Biehalsacker 1╜ l.
1. Hendrik Goort Hoefnagels
2. Bernardus Brunas

- groes het Kempke 9 r.
1. Goort Kuypers
2. de weg

Belast met: ╝e deel van 6 vat rogge/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
- ╝e deel van    ƒ 4-10-0/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
- ╝e deel van    ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ╝e deel van - ƒ 100,- zie lot 1, ook in marge.
- ╝e deel van - ƒ 200,- aan Geertruy Duyssen - zie 1e lot.

Verponding: ƒ 3-8-14/jr.
Bede - ƒ 1-5-04/jr.




