
RECHTERLIJKARCHIEF ASTEN 1754-1759
R 97 fol. 29vo 07-01-1754
Adriaan  Weylen  -  g.m.  Willemyn,  dr.  wijlen  Andries  Verheyen 
verkoopt aan
Joost Andries Verheyen, zijn zwager, 1/5e deel onverdeeld, in de 
goederen
gekomen van zijn schoonouders: 
- huis, hof en aangelag - aan den Astense Dijk 3 l.

3. de gemeente
- land den Heyacker 3 l.

1. Jan Tijsse van Dijk
2. de verkrijger

- Eysacker 5 l.
1. kn Aart Wilbers
2. Jan Tijsse van Dijk

- de Wittenacker 2 l.
1. weduwe Aart Symons
2. Willem Joosten

- het Kletje 2 l. 1 cops.
1. Jan Smits
2. Antoni Evers

- een camp den Herteman 1╜ l.
1. Jan Janse Smits
2. Jan Peter Wilbers

- groes den Dooreman 5 l.
1. kn Aart Wilbers
2. Goort Peter Cornelis

- Cranenbeemt 2 l.
1. Jan Janse Smits
2. Peter Jan Wilbers

- een weiveld 5 l.
1. Jan Dirks van Hugten

- land in den Brasel 1╜ l.
1. Jan Janse Smits
2. de koper

- hooivelq de Bevertkoot 4╜ l.
1. Willem Geven
2. Peter Jan Wilbers

- een hooiveld 3 l.
1. Jan Jan Andriessen
2. Peter Cornelis

Belast met: 1/5e deel van - ƒ 2-5-8/jr. aan het Gemene Land.
Koops

om: ƒ 180,-.
R 97 fol. 31 15-01-1754
Wilbert Verberne, te Lierop, verkoopt aan Jan en Willem Verberne, 
te Lierop: 
- huis, hof en aangelag - aan den Ommelsche Bosch 6 l.

1. de straat
2. kn Joseph Vervoordeldonk

- de Grootenacker 5 l.
- land de Busserdijk 2 l.

1. het straatje
- den Voortacker 5 cops.
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- hooiveld
1. het straatje
2. de mulderin van Vlierden

- den Rietbeemt 4 l.
het Weyvelt 16 l.

1. kn Joseph Vervoordeldonk
Belast met: ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.

- de helft van ƒ 0-7-8/jr. met Wilbert Peter Coolen aan de Kerk 
van 

  Asten.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 97 fol. 33 21-01-1754
Johannes Aarts - g.m. Helena Verduyseldonk, te Oers, verkoopt aan Hendrik 
Meulendijks, te Vlierden:
- hooiland de Luttelhees 2 l.
  "rijende" met Lambert Vervoordeldonk tegen een veld in de Spleete.
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders.

Koopsom: ƒ 48,-.
R 97 fol. 33vo 23-01-1754
Antoni Voermans verkoopt aan Tomas van der Weerden:
- huisplaats 1 cops.

1. de gemeente
2. weduwe Aart Wilbers

- land de Marieacker 5 l.
1. Mattijs van Hugten
2. Peter Berkers

- land den Harcksacker 1╜ l.
1. Mattijs van Hugten
2. erven Peter Hoefnagels

- den Coolenacker 1 l.
1. Mattijs van Hugten
2. Antoni Kuypers

- land den Berg 1 l.
1. de koper
2. Mattijs van Hugten

- land den Beemtacker 1 l.
1. Mattijs van Hugten
2. de koper

- een hooiveld 2 l.
1. de koper
2. de weg

- een weiveld 6 l.
1. Mattijs van Hugten
2. weduwe Aart Wilbers

- groes het Kempke 3 l.
1. weduwe Antonis Peters
2. Mattijs van Hugten

- groes ╜ l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. de koper

Belast met: ƒ 1-0-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen bij transport - 22-2-1729.

Koopsom: ƒ 400,-.
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R 97 fol. 35 23-01-1754
- Gerrit Jacobs van Hugten - g.g.m. Marie Martens van Deursen,
- Antoni Martens van Deursen - en
- Anne Marie Martens van Deursen. 
Zij verkopen aan Jan van Riet:
- land 1╜ cops.

1. weduwe Peter Verberne
 2-4. weduwe Jan Smits 

3. de weg
Koopsom: ƒ 8,-.

R 97 fol. 35vo 23-01-1754
Jan van Riet verkoopt aan Antoni Voermans:
- land op de Logte ╜ l.

 1-4. de koper
2. weduwe Laurens Bruystens
3. de weg

Koopsom: ƒ 10,-.
R 97 fol. 36 28-01-1754
Joost Joost Hoebergen verkoopt aan Willem van den Eerenbeemt:
- land de voorste Logtenacker 2 l. 1 cops.

1. Johannes Jansen
2. den hoypat
3. kn Jan van Dijk
4. de weg

Koopsom: ƒ 59-10-0
R 146 04-02-1754 1/2

Aan het College,
- Philips Jansen van Houts - g.m. Jenne Maria Vervoordeldonk,
- Jan, Arnoldus, Maria en Francis Vervoordeldonk,
- Wilbert Vervoordeldonk, te Helmond.
Kinderen en erven van Joseph Vervoordeldonk - g.g.. Maria Aart Tielen, beiden
overleden.
Hen is aangekomen van hun ouders:
- de helft in een huis, schuur, stallen, land en groes - op Voordeldonk

48 l.
De andere helft is van Maria Vervoordeldonk, hun tante.
Het convenieert supplianten niet om de erfenis onderling te verdelen, dit van-
wege de schulden daarop.
Zij zijn "te rade" geworden om deze in het geheel, samen met hun "muy" aan Jan
Vervoordeldonk, schepen, voor - ƒ 1200,- te verkopen.
De supplianten zullen hiervan - ƒ 700,- ontvangen "sullende haare muy voor om 
haare genegenheyt te toonen dat haare broeder voors. erve soo hoogen prijs aan-
neemt aan de supplianten in deese laaten vallen en korte op haare pretensie 
t.l.v. de supplianten hebbende ΘΘn hondert gulden".
Belast met: 4 vat rogge/jr. aan Verster.  

- 1╜ vat rogge/jr. aan Schenaars.
Zij verzoeken Uw toestemming wegens minderjarigheid van Francis.
Marge: "Fiat" Philips Jansen wordt opgedragen rekening van e.e.a. te doen en 
              zorg te dragen dat de schulden betaald worden. 
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R 97 fol. 36vo 04-02-1754 2/2
ook: R 28 - fol. 16vo - 04-

02-1754.
- Philips Janse (van Hout) - g.m. Jenne Maria Vervoordeldonk, 
- Jan Vervoordeldonk, 
- Arnoldus Vervoordeldonk, 
- Maria Vervoordeldonk,
- Francis Vervoordeldonk - en 
- Wilbert Vervoordeldonk, te Helmont.
Kinderen en erven van Joseph Vervoordeldonk - en Maria Aart Tielen.
Zij verkopen aan Jan Vervoordeldonk, schepen, en hun oom:
- huis, schuur, stal, schop, hof, aangelag, land en groes - aan Voordeldonk

10 l.
1. de straat
2. de Loop
3. Hendrik van Geldrop

- land de Loverbosch 3 cops.
1. Dries en Aalbert Verheyen
2. weduwe Willem van Hugten  
3. de straat
4. Jan Stevens

- land de Vork 5 cops.
1. Dries en Aalbert Verheyen
2. weduwe Laurens Antonis

- land het Drieske 2 cops.
1. de straat
2. Jan Peters van Maris

- land den Brant 4 l.
1. Joost Leenders van Hugten
2. de straat

- land het Nieuwvelt 3 l.
1. Hendrik Hendriks
2. kn 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 Philip Lintermans
2. Peter van Maris

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

 1-3. Goort Antonis
2. Marcelis Dirks

- groes den Brant 3 l.
1. Hendrik Hendriks
2. Peter van Maris
3. den Armen
4. de gemeente

- groes den Berkwal 1╜ l.
1. Joost van Hugten
2. Antoni Jacob Martens
3. de gemeente
4. de Loop

- groes de Weert 1╜ l.
1. weduwe Nicolaas van Weert
2. kn Marcelis Berkers
3. de Loop
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4. de Aa
Belast met: 4 vat rogge/jr. aan het Catalijne-gilde, doch nu Abraham Verster
            uit land - de Loverbosch    3 cops.

- 1╜ vat rogge aan Schenaars.
Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 16-9-1741 - de helft aan de kinderen en
de wederhelft aan Maria Vervoordeldonk, "hun muy", zuster van Joseph Vervoor-
deldonk. 

Koopsom: ƒ 1200,-
R 146 04-02-1754 1/3

Aan het College,
Jan Tijssen van Dijk en Jan Joosten van Bussel - als momboiren over de nog 
onmondige vier kinderen van Jan Jansen van Dijk - en Jenneke Janse van Bussel,
beiden overleden, geven te kennen dat zij, met Uw approbatie, zijnde van d.d.
8-5-1752, een accoord en deling hebben gemaakt met Jan Janse Slaats - g.m. 
Catrina, zuster van de onmondige en dat aan Jan Janse Slaats is gebleven: 
- de meubelen, beesten en bouwgereedschap, voor - ƒ 279,- te voldoen aan de on-
  mondigen.
- de oogst, toen nog te velde, zou over de kinderen verdeeld worden.
- het huis en ca. 40 l. land en groes zou voor ΘΘn jaar α ƒ 25,- verhuurd wor-
  den aan Jan J. Slaats - gedurende dat jaar zou hij Bonaventura, de jongste
  der onmondigen onderhouden.
Aan de supplianten is bij approbatie opgedragen de - ƒ 279, - te ontvangen en
daarvan de schulden en lasten der onmondigen te betalen en hiervan behoorlijk   
rekening te doen.
Betaald zijn o.a.:
- Aan de drossard, alhier, wegens 3 jaar kerkpacht, huur 
  van het land en salaris ƒ  42-00-00
- Aan de weduwe Wilhelmus Loomans wegens restant van een 
  koopsom van het veld - int Linder - door de vader der
  onmondigen gekocht ƒ  11-
00-00  
- Aan de erfgenamen Jan Symons van Douwbraken, te Lierop,
  twee jaar intrest van - ƒ 300,-, door hun vader opgeno-
  men ƒ  18-
18-00
- Aan Gistel, de achterstand van een "korenrente" ƒ   5-05-00
- Dirk Swanenberg - drie jaar kerkpacht ƒ   7-07-00
- Peter Berkers - ΘΘn jaar kerkpacht ƒ   2-09-00
- Diverse belastingen ƒ 

ƒ 220-
14-00
- Jan Slaats moet betalen   ƒ  61-13-08
  Enz. enz.
- Nog aan Jan Slaats voor acht maanden kostgeld van Willem,
  den onmondige ƒ 20-00-06
  Deze heeft ook nog voor twee jaar, dus tot Pasen
  1754, de goederen gehuurd - α ƒ 25,-/jr.
  Daarna is deze weer verlengd met twee jaar, doch 
  nu voor - ƒ 30,-/jr.
  Bonaventura komt dan voor twee jaar bij hem in de 
  kost.
  De goederen doen in de verponding - ƒ  19-00-00/jr.  
  en in de bede      ƒ   5-06-00/jr.
- Jacob Hurkmans heeft nog in huur van de kinderen:
  - een huis, land en groes - in de Wolfsberg - ƒ  30-00-00/jr.
  in de verponding ƒ 10-10-00/jr.
  in de bede       ƒ  3-05-00/jr.
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- Francis van de Mortel heeft in huur:
  - een huis, land en groes - in de Wolfsberg - ƒ  45-00-00/jr.
- Een huis - in het Dorp - is in drie porties verdeeld en
  verhuurd
- Jan Hoefnagels - heeft in huur - een akker - 3╜ l.

        ƒ   7-10-00
- Jan Trouwen - idem - een groesveldje - 1 l.   ƒ   4-00-00
- Jan Ture Loomans - een groesveld - aan het 
  Slootje - 2 l.                          ƒ   4-00-00
- Jan de Smit - in het Linder - 3 l.         ƒ   8-10-00
- Paulus van den Berg - land - 1 l. voor 2 vat rogge/jr.
- Dirk Hoebergen - 3 l. - voor 7╜ vat rogge/jr.
- Weduwe Aart Wilbers heeft voor de helft gehuurd:
  - een akker - aan Vorsele - geheel 5 l. 
     voor 6 vat rogge/jr. - de andere helft ligt leeg.
- De kinderen Jelis Vreynse - een akker - 1 l. - 
  4 vat rogge/jr.  
- Bernardus Brunas - groes - 3 copse - ƒ 1-16-00/jr.
- Aan de kinderen komt ook nog toe:
  - 1/8e deel in de Braselse tiende.  
- De kinderen ontvangen dus aan jaarhuur uit de goederen ƒ 150-00-00
  behalve de tienden.
  Waarvan af moeten - de reparaties, kerk en armpachten.
- Bevonden is nog dat t.l.v. de boedel komen:
  - aan Jan Tijssen van Dijk - ƒ 250,- die hij op 28-10-1749
    heeft gelost aan M. van den Broek, door Jan Jansen van 
    Dijk, de vader van de kinderen, opgenomen van Hendrik
    van den Broek - notariδle obligatie - 12-9-1730 ƒ 250-00-00
- Door Jan Tijssen van Dijk is ook nog betaald aan Goort
  van Lieshout - ƒ 300,- die Jan Jansen van Dijk geleend 
  had van Jan Symons Verdoeybraake, te Lierop - die het geld
  terug wilde hebben - op 3-12-1753 gelost ƒ 300-00-00
- Nog enige kosten zijn door Jan T. van Dijk betaald            

ƒ 631-
00-02
- Deze heeft hij graag terug en vraagt hiervoor een obli-
  gatie van - ƒ 550,- α 3%.
- Nog staan t.l.v. de boedel:
  - aan Albert Verheyen   ƒ 500-00-00
  - Dirk Hoebergen ƒ 150-
00-00
  - Marten van Bussel ƒ  50-
00-00
  - Peter van Bussel ƒ 200-
00-00
    en 7 jaar intrest ƒ  42-
00-00
  - Marten van Bree - als knecht ƒ    27-02-08  

        ƒ  1300-
02-10
Enz. enz.
De momboiren vinden dat ze een goede rekening hebben overlegd en vragen om van 
hun momboirschap ontslagen te worden.
Jan Jan Slaats kan en wil dit overnemen. 
R 120 fol. 111vo 07-03-1754 2/3
Jan Janse Slaats is i.p.v. Jan Tijssen van Dijk, op 4-2-1754, aangesteld tot
momboir over de onm. kinderen van Jan Jansen van Dijk - en Jenneke Jansen,
beiden overleden - m.n. Jan, Willem, Maria en Bonaventura.
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R 97 fol. 40vo 07-03-1754 3/3
- Jan Janse Slaats - g.m. Jenneke, dr. Jan Jan van Dijk - en
- Peter Joosten van Bussel, als voogden over de onm. kinderen Jan Jan van 
  Dijk, zijn schuldig aan Jan Tijssen van Dijk - ƒ 550,- α 3%.
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Om af te lossen aan: 
- Hendrik van den Broek, te Eyndhoven - ƒ 250,- t.l.v. Jan Janse van Dijk 
- Jan Simons Verdoeyenbraaken, te Lierop - ƒ 300,- eveneens t.l.v. Jan Janse
  van Dijk.
Marge: 10-11-1774 - gelost door Willem van Dijk aan Mattijs van Dijk, pastoor,
                    te Middelbeers.
R 163 fol. 110 14-02-1754
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Antoni Canters - overleden 
1-2-1754.
Jan Jan Keysers is ΘΘn van de erfgenamen.

W
aarde
- groes den Ossenkamp 4 l. ƒ 
30,-

1. Jan van der Linden 
2. weduwe Hendrik Zeegers

20e penning is ƒ 1-10-0.
R 97 fol. 39 01-03-1754
Herman Marcelis Berkers verkoopt aan Peter van Bussel:
- huis, schuur en stal, zijnde nieuw - en aaneengelegen met hof en aangelag.

2 l.
 1-3. de straat
 2-4. kn Marcelis Berkers

- land den Hoogenacker 2 l.
            1-3-4. kn Marcelis Berkers

- land den Eekelhoff 2 l.
1. kn Marcelis Berkers
2. Joost Kerkers
3. de Koeystraat

- land de Braakwinkel 2 l.
 1-2. kn Marcelis Berkers 

3. de Koeystraat
- land het Nieuwvelt 2 l.

1. kn Marcelis Berkers
2. weduwe Willem van Hugten
3. de straat
4. de gemeente

- land de Loverbosch 1 l.
1. kn Marcelis Berkers
2. kn Bendert van Hooff
3. de straat

- land den Hoekacker 2 l.
 1-2. kn Marcelis Berkers

3. de Koeystraat
- groes de Plomp 6 l.

            1-2-3. kn Marcelis Berkers
- groes de Eekelhoff 1 l.

1. Joost Kerkers
 2-3. kn Marcelis Berkers

4. de Koeystraat
- groes het Weyvelt 5 l.

            1-2-3. de Koeystraat
- groes den Ossenkop 5 cops.

 1-2. kn Marcelis Berkers
   3. Goort Antonis
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Belast met: ƒ 333,- α 3╜% aan den Armen van Asten - volgens schepenobligatie 
  d.d. 10-8-1742.

Koopsom: ƒ 6,-.
R 120 fol. 112 14-03-1754
Maria van Geldrop - weduwe Antoni Muyen, in leven schepen, wonende aan de Kerk,
zijnde eerst weduwe geweest van Mattijs Hendriks, "eenigsins onpasselijk sijn-
de". 
Zij testeert - mede "tot voorkominge ende afsnijdinge van alle actien en ge-
schillen, die tusschen het onmondig, nagelaaten kindt van haaren overledenen 
voorsoon, Jan Mattijssen, in eersten bedden verweckt bij voorn. Mattijs Hen-
driks en tusschen haaren nasoon, Mattijs Tony Muyen ende drie nagelatene kinde-
ren van haaren overledenen nasoon, Willem Tonissen Muyen, in tweede bedde door 
haar, testatrice, verweckt bij voorn. Antoni Muyen, in tijt off wijlen soude 
konne ontstaan" over de verdeling van de nalatenschap van haar, testatrice en 
van haar eerste en tweede man, door haar, testatrice, bezeten.  
o.a.:
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Betreffende de goederen die zij met haar tweede man, Antoni Muyen, en met 
  haar eerste man, Mattijs Hendriks, in gemeenschap bezeten en verkregen heeft 
  (verklarende dat zij, testatrice, met haar eerste man geen andere goederen
  bezeten heeft dan "alleen eenige geringe gereede meubilaire effecten, die 
  bij verloop versleeten sijn").
  Zij verklaart aan het onm. kind van wijlen haar v≤≤r-zoon, Jan Mattijssen -
  g.g.m. Maria Verhoysen na te laten:
  - ƒ 200,-  en alnog 
  - "tinnen schotele of borden als andersins, te saamen twintig pont tin",
  - haar, testatrices, grootste koperen handketel.
- (Volgt een lange verhandeling dat hij hiermee uit de boedel zal gaan)  
- Aan Mattijs Tonisse Muyen, haar nß-zoon - in tweede bedde verwekt bij Antoni 
  Muyen, of bij v≤≤r-overlijden aan diens kinderen:
  - de helft van al haar goederen.
- De andere helft van al haar goederen gaat naar - de drie kinderen van haar
  overleden nß-zoon Willem Tonisse Muyen.
  Zij worden haar erfgenamen en zij zullen moeten uitkeren aan Maria Tijs Muy-
  en - ƒ 50,- met het bed, dekens en lakens, waar zij, testatrice, op slaapt -
  dit wegens haar goede en trouwe diensten.
R 120 fol. 114vo 21-03-1754
- Maria Janse Paulus - weduwe Jan Smits - geass. met Jan Smits, haar zoon,
- Johannes Martinus Jansen - voor zichzelf - en mede voor Francis en Pieter,
  zijn broeders,
- Jan en Adriaan Hoefnagels , allen te Asten,
- Willem van de Sande - g.m. Magrieta, dr. Joost Jan Hoefnagels, te Vlierden -
  deze mede voor Engel en Jenneke, ook kinderen van Joost Jan Hoefnagels, zijn
  vrouws zusters, wonende te Bakel - en nog voor
- Paulus Jan Paulus - die wegens zijn ziekte niet in staat is te compareren.
Aan hen competeert, voor vier delen:
- een huis en hof - aan de Poel - in het Dorp - met verscheidene percelen land
  en groes.
Zoals nagelaten door Jan Paulus - en Magrieta Jan Martens.
Zij verklaren af te zien van deze goederen ten gunste van Jan Janse Paulus.
Ook verklaren zij "te repudieeren en abandonneeren" de goederen en nalatenschap,
deze geheel latende aan degenen die "vermeenen daartoe geregtigt te sijn".
Jan Jan Paulus, zn van Jan Paulus Jansen - neemt "de voors. goederen, gekomen 
van sijne vader" tot zich en zal alle daarop staande pretenties en schulden 
voldoen.
R 97 fol 41vo 25-03-1754
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Joseph Raskei en Antoni Jaspers verkopen aan Jan Janse Keysers en Jan Peter 
Smits:
- de onverdeelde helft in een groesveld - de Ossenkamp geheel 4 l.

1. Jan van der Linden
2. weduwe Hendrik Zeegers   

Verkopers aangekomen bij overlijden van Maria Antoni Canters.
Koopsom: ƒ 48,-

Te betalen binnen ΘΘn jaar en dan met ƒ 4,- korting.
R 120 fol. 115vo 25-03-1754
Alzo, alhier, het "orologie" van de gemeente, op "den toorn" enige reparatie
nodig had, hebben drost en schepenen dit "bestelt" om te vernieuwen en te 
repareren.
De opdracht is gegaan naar Johannes van Overbeek, Mr. "orologiemaaker" te 
Boxtel en aan Peter van Bussel, orologiemaker, alhier.
Zij zullen moeten veranderen, vernieuwen en repareren:
- "Het slagwerk in de klossen en busse en op ider eynde van de spille verbusse.
- Het slag- off het sluytrat te veranderen met den ronsel dat het op en af kan 
schuyven om gemakkerlijker te stellen.
- Ook het gankwerk in de busse en klosse te vernieuwen en ronsels daar gesleete 
sijn en vast te stelle met een nieuw schakelrat met diepe tande, een spil en 
  leepel met staal, omdat het diep en egaal in malkander doet werken - alsook 
- Een nieuw opwindrat met een ronsel en een hantdraayer om beter te wesen voor 
  het opwinnen - en verder, daar het nodig is het geheele orologie in een goede 
staat te brengen".       
Het werk zal door een "orologiemeester" het werk verstaande, gecontroleerd
worden.
De aannemers moeten alles zelf doen en maken, de materialen leveren op eigen 
kosten en het horloge buiten kosten en lasten van de gemeente onderhouden in 
goede gangbare staat, dit gedurende de e.k. vijftien jaar.                
Aan de aannemers, ofwel aan Peter van Bussel zal voldaan worden:
- Eerst - ƒ 75,-, dat na oplevering, visitatie en bevinding dat het "loffelijk"
  gemaakt is. 
- Voor jaarlijks onderhoud, buiten kosten van de gemeente, zal - ƒ 5,- betaald 
  worden - dit gedurende de voors. 15 jaar.
R 30 fol. 67 27-03-1754
- Roeloff Graaff, ondervorster en schutter,
- Johannes Roest, molenknecht, wonende, alhier, op de Molen.   
Zij verklaren:
Dat wij samen, op 14 febr. l.l., 's avonds rond half acht, zijn geweest bij 
een akker of camp van Johannes Martens, bij de Vloet, aan de watermolen en Aa, 
scheidende Asten en Vlierden.
Dat wij hebben gehoord dat er over de brug een paard en kar kwam, den ordinaare
weg" aanhoudende tot, of om den hoek van de voors. akker, draaiende daar de 
linkerkant om, naar den Ommelsche Bosch.   
Wij hebben toen over de voors. akker, waarlangs een voetpad, horen aankomen, 
twee mannen, pratende, aan de stemmen te horen, Antoni van den Broek, zoon van 
de mulder, te Vlierden en zijn maalknecht, Johannes Koolen, beiden wonende bij
de mulderin te Vlierden.
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Wij zijn wat van de weg gegaan en Roeloff heeft gezegd: "Wardaar, wat hebt gij 
op de kar".
De voerman van de kar, de knecht van de mulderin, te Vlierden, en ook daar 
wonende, t.w. Willem Verduyseldonk zei: "Wat leyt U daaraan geleegen. Ik heb 
moolenmeel op de kar om na Mierlo bij een brouwer te brengen".
Waarop Roeloff zei: "Dit is de weg na den Ommelschen Bosch".
Waarop de voerman met een "schuyffeltje" of klein fluitje floot en dat daarop
de voors. molenknecht te hulp kwam lopen en Antoni van den Broek liep naar den 
Ommelschen Bosch.
Roeloff heeft toen de inhoud van de kar gevisiteerd, waarop waren 6 α 7 zakken
met gemalen meel, en daarop de voerman gearresteerd wegens het inbrengen van 
gemalen meel.
Vervolgens zijn zij opgebracht naar Asten.
Zeggende de voerman: "Wie sal betalen mijn verlet na Asten".
Waarop Roeloff zei: "Alwat gij moet hebben sal U gegeven worden".
Gekomen bij den akker achter de hoeve van de Heer Cotshausen, aan den Ommelsen
Bosch is daarbij gekomen, Peter Aalbers, wonende als knecht op de hoeve van de
mulderin, te Vlierden, en gelegen aan den Ommelsen Bosch.
Deze  liep  telkens  om  en  voor  het  paard  en  ook  achter  Roelof,  zodat  deze 
voortdurend naar Peter Aalbers moest omzien en verscheidene malen heeft gezegd:
"Blijft van mijn lijff".
Dat alstoen de voorn. voerman het paard bij de kop pakte en wilde keren.   
Roeloff heeft het op zijn beurt weer "aangevat" en weer op de weg gekregen maar 
werd voortdurend en steeds sterker door Peter Aalbers van achteren gevolgd, geen
woord zeggende en al maar zijn ene hand op de rug houdende.
Roeloff voelde zich op die manier ernstig bedreigd, omdat hij niet wist wat Pe-
ter van plan was, vrezende dat hem enig ongeluk toegebracht zou kunnen worden.
Door deze handelwijze heeft de voerman het paard en kar "ontweldigt", gekeerd 
en terug "gejaagt" de weg op naar Vlierden.
E.e.a. bevestigen zij onder eede.
R 120 fol. 116vo 01-04-1754 1/2
Mattijs Dirks - en Luytje Antoni Cleenens "egteluyden" hebben, op 20-10-1754,
een testament gepasseert en daarbij zijn door de eerste comparant tot zijn 
erfgenamen aangesteld - zijn kinderen - zonder onderscheid "met oogmerk dat 
deselve egaal als ΘΘnder kinderen soude deylen en erven de goederen die haar 
bij sijn overlijden mogte aankomen sonder onderscheyt van waar deselve gekomen 
sijn, met verder maakinge aan sijne voorn. vrouwe".
E.e.a. in de verwachting dat dit, na zijn overlijden "minnelijk" zou worden
nagekomen.
Om daarvan zekerheid te hebben, hebben zij, comparanten, de kinderen bij hen 
ontboden en hen het testament voorgelezen en voorgesteld om op die wijze de 
nalatenschap "egaal en minnelijk te deylen, even off het kinderen van ΘΘnder
bedde waaren".
Gecompareert zijn:
- Dielis Nicolaas Verhoysen - g.m. Jenneke, dr. Tijs Dirks - uit het tweede 
  huwelijk, wonende te Someren.
- Arnoldus Slaats - g.m. Catarina, dr. Mattijs Dirks - ook uit het tweede 
huwelijk, wonende te Deurne.
- Elisabet - weduwe Hendrik Haasen, dr. van Mattijs Dirks, uit het eerste hu-
  welijk - deze geass. met Antoni Haasen, schepen, alhier.
Zij beloven dat ze het testament zullen uitvoeren zoals het geschreven is.      
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R 120 fol. 117vo 04-04-1754 2/2
Mattijs Dirks, alhier, aan wie bij overlijden van zijn tweede vrouw, Maria 
Adriaan Verberne, van haar ouders, is aangekomen:
- ╝e deel in huis, land en groes - aan Vorselen.
  in bewoning bij de weduwe Aart Wilbers.
╝e deel is gegaan naar Willemyn Adriaan Verberne - weduwe Wilbert van Bussel, 
te Bakel.
Nog is hen aangekomen:
- de helft in een huis, land en groes, te Bakel.
  in bewoning bij de voors. weduwe Wilbert van Bussel.
Nu is mede gecompareert:
- Peter Wilbert van Bussel, zoon van voorn. weduwe Wilbert van Bussel - namens 
zijn moeder, procuratie, schepenen Bakel - d.d. 2-4-1754, en hierna geregi-
  streerd.
Zij verklaren een scheiding en deling te willen maken van de vaste goederen 
hier (te Asten) en te Bakel - en gekomen van de tweede vrouwe ouders van de 
eerste comparant en van de voors. ouders van de weduwe Wilbert van Bussel, 
zijnde geweest, eigen zusters kinderen van Adriaan Verberne - en Meggel Geven.
1e lot: Mattijs
- ╝e deel, hetwelk volgens het versterf aan de weduwe Wilbert van Bussel zou
  competeren, aan hem komt nu dus toe: 
- de helft in - huis, hof en aangelag 2 l.
- land  - de helft van - het Dijkervelt 10 l.
- idem  - de helft van - het Startveltje 6 l.
- groes - de helft van - Jan Aartsvelt 6 l.
- groes - de helft van - het Agterste velt 8 l.
- groes - de helft van - het Voorste velt 6 l.
- groes - de helft van - de Veldekens 2 l.
- - de helft van - de Eysboutsacker 3 l.
- - de helft van - de Startacker 2 l.
- - de helft van - de Langenacker 2 l.
- - de helft van - de Laatacker 2 l.
- land    - de helft van - Jan Leuwenacker 3 l.
- land - de helft van - den Benderacker 2 l.
- land - de helft van - den Ley Leuwenacker 1╜ l.
- land - de helft van - den acker aan den Hoole 3 l.
- land - de helft van - den Venacker 6 
cops.
- - de helft van - den Hofstadacker 2 l.
- - de helft van - den Heesacker 3 l.
- - de helft van - den Hofstadacker 3 l.
- - de helft van - den Leytentijtacker 1 l.
- groes - de helft van - het Beckervelt 3 l.
- - de helft van - den Ouwlantacker 2╜ l.
- - de helft van - den acker aan den Hapheg 2 l.
- - de helft van - de hooge Startacker ╜ l.
- - de helft van - den Beekeracker ╜ l.
Alles zoals de voors. goederen "binne sijne paale en reengenooten gelegen sijn"
  
2e lot: Willem Adriaans Verberne - weduwe Wilbert van Bussel, te Bakel
- de helft van hetgene eerst aan voors. Tijs Dircx competeerde - en de ene
  helft haar bij versterf toegekomen - dus nu geheel - in plaats van ╝e deel
  van de goederen te Asten gelegen.
- huis, hof en aangelag, schuur en stal - ontrent de Schouw, te Bakel

geheel 2 l.
1. Teunis Huybers
2. de straat
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- de Campacker 4 l.
- het Nuewlant 4 l.
- de vier lopenseacker 4 l.
- de Gruunacker 1╜ l.
- den Heesacker 1╜ l.
- de Santbergacker 1╜ l.
- een beemd hieruit 4 l.
- groes de Donk 5 cops.
- een hei- en weiveld 20 l.

Volgt de procuratie - d.d. 2-4-1754
Schepenen Bakel - fol. 160vo

Willemyn Adriaan Verberne - weduwe Wilbert van Bussel geeft procuratie aan 
Peter Wilberts van Bussel, haar zoon, alhier, (Bakel) om te Asten met Matijs 
Dirks - g.g.m. haar, comparantes, zuster - een wettige scheiding en deling te
maken van de vaste goederen, gekomen van haar ouders n.l.:
- ╝e deel in een huis, land en groes - aan Vorselen
  in bewoning bij de weduwe Aart Wilbers - en gekomen van haar, comparantes,
  moeder, Meggel Geven - en dit over te geven aan Tijs Dirks - mits dat Tijs 
  Dirks aan haar, comparante, overdraagt:
- de helft in huis, land en groes, alhier, (Bakel) - zoals bij haar in bewoning
  is.
Enz. enz.
R 97 fol. 42vo 05-04-1754
- Jacobus Losecaat - en 
- Pieternel Antonis Peters - weduwe Aart Wilbers verkopen aan Goort Mattijs 
Kuyper en Peter Driesse van Bussel:
- een huisplaats van twee huizen - in den Hemel 1 l.

1. Peter Driessen van Bussel
2. weduwe Jan de Smit en Goort Kuypers
3. Jacobus Tomas Smits
4. de straat

- land den Hoogenacker 2 l.
1. kn Jan van Dijk 
2. weduwe Hendrik van Geldrop e.a. 
3. de straat
4. Mattijs Dirks

Koopsom:  ƒ 50,- α 
4%.
R 120 fol. 121vo 08-04-1754
Drost en schepenen van Asten verklaren - dat, op 25 aug. 1753, 11 uur 's mor-
gens "seer schielijk" brand is ontstaan aan:
- het huis en stallen - toebehorende aan de weduwe Aart Wilbers c.s. 
Dat daardoor in korte tijd zijn afgebrand "van deselve" twee huizen.
Idem van Peter Driessen van Bussel - huis, schuur en stal.
Idem van Goort Kuypers - huis en stal.
Idem van de weduwe Hendrik van Bussel - het huis.
Idem van de weduwe Jan Teunis de Smit - de "smits" en de schop - haar huis kon,
met enige schade nog behouden blijven.
De huizen van Peter Driessen van Bussel,

  - Goort Kuypers,
  - en de smidse van de voorn. weduwe zijn "opgetimmert" en in 

vori-
              ge staat gebracht.
De huizen van de drie anderen zullen voorlopig niet "opgetimmert" worden.
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- het huis en de landerijen van Peter Driessen van Bussel
  staat in de verponding ƒ  7-00-02
        in de bede  ƒ    2-  
10-04
 ƒ  9-
10-06
Idem van Goort Kuypers - verponding ƒ  9-01-14

  bede ƒ    4-09-12  
ƒ 14-11-10

Idem van de weduwe Jan de Smit - verponding ƒ  4-10-00
       bede ƒ    1-  

18-08
ƒ  6-

08-08
Door de grote schade die door de brand is toegebracht aan de voorn. personen -
zouden wij, indien zulks goedgekeurd wordt - "van dorpsweege in de reele omslag 
jaarlijx goet doen een heele verponding" te weten:
- aan Peter van Bussel - voor de tijd van 14 jaar.
- aan de twee andere - voor de tijd van 10 jaar.
Verder verklaren wij dat, op 30-10-1732, is gemaakt - een reglement en ordon-
nantie tot voorkoming van brand, ingevolge haar Ho. Mo. resolutie - 6-2-1732.
R 30 fol. 68vo 14-04-1754 of '55
Jan Souve, chirurgijn, is na de middag, geweest te Ommel, bij een "waterkuyl
of pluckumput" bij het huis van Jan Goort Loomans.
Aan de kant van de kuil heeft hij gevonden een kind van Elisabet Valen - ge-
naamd Joost, oud vijf jaar.
Het kind is gevisiteerd, geen kwetsuren gevonden en naar het mij toescheen
verdronken, zoals ook omstanders getuigden.
R 107b fol. 188 20-04-1754
Procuratie voor Theodore de Smeth, oud president schepen, te Amsterdam, om 
namens zijn onmondige dochter op te mogen treden - ter zake van de nalatenschap
van Bregje van Ghesel - weduwe Pieter Valkenier - deze heeft op 13-6-1743 voor 
notaris Jan Alexander Creyghton, te Amsterdam - haar testament gemaakt.
Volgt beschrijving - van de goederen gelegen te Amsterdam - welke verkocht
gaan worden.
Enz. enz.
R 107b fol. 175 05-05-1754 (fictief)

Condities en voorwaarden waarop de heerlijkheid Asten wordt verkocht.
o.a. hieruit:
- De goederen worden betaald in ongestempeld zilvergeld - in niet kleiner 
  specie dan "sestalven ofte goude rijers" te betalen.
- De betaling zal worden gedaan binnen zes weken na de verkoop, voor schepenen
  's Bosch of voor de Raad en Leenhof van Brabant, te 's Hage - keuze van de
  verkoper.
- Mochten er "renten of pachten" bevonden worden die hier niet zijn begroot 
  dan zullen deze door de koper worden aangekocht "tegen de penning 25" en de
  losbare volgens de brieven. De roggepachten tegen ƒ 312-10-0 het Bossche mud. 
- De koper zal moeten blijven betalen:
  - ƒ 2-7-8/jr. uit - de hoeve de Wolfsberg - aan de Kempenaar

in kapitaal   ƒ   58-07-00
  - 13 vat rogge/jr. uit - de hoeve den agtersten Heusden -
    aan den Armen van Helmont in kapitaal   ƒ  290-03-09
  - ƒ 30,-/jr. uit de tienden van Heusden, Loverbosch en 
    Middeltiende - aan Tengnagel van de Episcopale Goederen   
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in kapitaal   ƒ  750-00-00
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  - ƒ 45,/jr. uit dezelfde tienden - aan de Kempenaar
in kapitaal   ƒ 1140-00-00

  - ƒ 25,-/jr. uit de Watermolen, te Vlierden - aan
    Tengnagel van de Episcopale Goederen - in kapitaal        ƒ    625-00-00        

  ƒ 
2864-11-01
Opmerking:
- 's landslasten - zijn beden en verponding.
- gemeentelasten - zijn de reδele lasten - gelijk aan ΘΘn
                   hele verponding.
- De goederen worden verkocht in dier voege zoals ze in maart 1734 door
  Pieter Valkenier zijn aangekocht.
- De verkopers zijn bij appointement - d.d. 18-2-1754 - door schepenen van 
  gekwalificeert.
- De heerlijkheid heeft hoge, middelbare en lage jurisdictie - met het recht
  van jacht, visserij, houtschat, lenen, gruit, wind- en watermolen, enige 
  tienden, cijnsboek etc.
- Een omtrek van ca. 10 uur.
- Aanstellen van drossard, secretaris, schepenen, burgemeesters, kerk- en ar-
  menmeesters, vorster en ondervorster.
- Een laatbank en griffier daarvan.
Enz. enz.
- Volgt een beschrijving van het kasteel.
- Hei- en groesveld, land met bos beplant met eiken, dennen en andere bomen
  en vijvers daarin - ca. 60 l.   
  Opmerking: 7 l. 10 r. = 1 morgen Rijnlands
- Een warande - nu land 2 l.
- Jachtpacht/jr. ƒ  40-
00-00
- Houtschat/jaarpacht ƒ  11-
00-00
- Gruitpacht/jr. ƒ  34-
00-00
- Cijnsboek/jr. ƒ  90-
00-00
  in 1752 - ƒ 101,-
     1753 - ƒ  93,-
Recognitiegelden:
- De gemeente Asten geeft een jaarlijkse recognitie van ƒ 220-00-00   
- Den drossard  ƒ 220-
00-00
- Den drossard als secretaris ƒ 330-00-00
- De vorster ƒ  30-00-00
- De hoeven - den Heydrik en de Moosdijk geven - ƒ 5,-/jr.
  elk - wegens hun ligging op Deurnese grond en het wei-
  den op Astense grond.
- Worden vanaf 1754 betaald aan: 
  - de oude Schutterij - ƒ 5,-/jr
  - de jonge Schutterij - ƒ 5,-/jr.
  Zodat deze niet meer aan de Heer van Asten worden betaald.   
- De neerhuizing of hoeve - in de bassecourt - met land en 
  groes - 128 lopense - met de Lammertiende - is voor acht
  jaar verhuurd aan Hendrik van Geffen - jaarlijks ƒ 158-00-00
  Bede    ƒ  3-10-00
  Verponding ƒ 11-00-00
  Reδel      ƒ 11-00-00
- De hoeve - de voorste Heusden - 72 l. is verpacht aan
  Jan Aart Tielen met "voorlijff" en rogge - jaarlijks ƒ  63-10-00
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  Bede       ƒ  5-07-04
  Verponding ƒ 19-17-00 
  Reδel      ƒ 19-17-00
- Hoeve - de Polder - 14 l. - pachter: Joost Kerkers - jrl. ƒ  40-00-00
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  Betaald geen lasten.
- Hoeve - de Wolfsberg - 41 l. - pachter: Piet Slaats -
  De Warande moet nog tot akker bewerkt worden - jaars
  ƒ 70-00-00 - exclusief een rente van ƒ 2-7-8/jr. aan rent-
  meester de Kempenaar ƒ  67-11-08
  Bede    ƒ  5-06-12
  Verponding ƒ 20-00-00
  Reδel      ƒ 20-00-00          
- Hoeve - de agterste Heusden - 66 l. - pachter: Dirk Jansen
  van Someren jaarlijks ƒ 70-00-00 - belast met 13 vat 
  rogge/jr. aan den Armen van Helmont - ƒ 9-15-00/jr. ƒ  60-05-00
  Bede    ƒ  5-16-00
  Verponding ƒ 20-00-00
  Reδel      ƒ 20-00-00    
- De landerijen op - den agtersten Heusden - groes en land 
  53 l. - pachter: Andries van Hugten - jaarlijks ƒ  35-00-00
Renten:
- T.l.v. Mattijs Dirks ƒ  50-
00-00
Tienden:
- De klamptienden van Heusden, Loverbosch en Middeltiende -
  pachter: Mattijs Dirks enz. enz. 
  Na aftrek van lasten ƒ 483-
18-00
- De Novaale tiende - pachter: Hendrik Berkers ƒ 113-15-00
- De windmolen, te Asten en de watermolen, te Vlierden.
  Pachter: Goort Loomans.
  Huurcedulle - Asten - 4-6-1748 - Huursom: ƒ 950=00-00
  De watermolen is belast met - ƒ 25,-/jr. 
  aan de Episcopale Goederen                ƒ    25-00-00  

    ƒ  
925-00-00
- Het Roomse Kerkhuis is verhuurd aan de Roomse kerkmeesters
  voor - ƒ 15,-/jr. - huurcedulle - d. d. 20-12-1750 - 
  Asten   ƒ    15-00-00  

        ƒ  2985-
19-08
Opmerking:
- De rentmeester is betaald over de ontvangsten α 5%/jr.
- De predikant heeft een tractement van - ƒ 750,-/jr.
- De koster en schoolmeester - door de Raad van State
  aangesteld op een tractement van - ƒ 250,-/jr. en nog
  van de gemeente, orologie, begraven, schoolgeld 
  - ƒ 80,-/jr. en vrij huishuur.
R 24 fol. 22 06-05-1754       
  
Jan Souve, chirurgijn, aanlegger - contra - Hendrik Verberne - g.m. Maria Wil-

lem  Loomans  en  Willem  Jan  Loomans, 
gedaagden.
Aanlegger zegt de dagvaarding gedaan te hebben omdat hij nog -  ƒ 2-16-0 moet 
ontvangen van Willem Loomans - wegens "baartscheere" voor drie jaar min twee
maanden.
Het scheren is hem opgedragen door de dochter, voor haar huwelijk.
Gedaagden willen betalen mits de aanlegger e.e.a. onder eede wil bevestigen. 
            
R 97 fol. 43vo 09-05-1754
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Jacobus van de Cruys verkoopt aan Petrus Aarts, pastoor:
- heiveld het Meule eeusel 3 l.
Zijnde dit gedeelte achter in het veld aan de erven van Baron van Leefdaal en
strekkende tot in het zelfde veld dat afgestoken is.
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1. het heiveld van den drost
2. Jan Jacobs Verberne e.a. 

Verponding: ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 17-10-0.
R 120 fol. 123 15-05-1754 1/2
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Otto Juyn, als stadhouder van
de hoogschout der Stad en Meyerij van 's Bosch, dat hier in deze gemeente thans
maar wordt gevonden.
- Een "branderij off ketel", toebehorende aan Mattijs van Bussel, die wij daar-
  op gehoord hebben en aan ons heeft verklaard dat hij die bij zijn vrouwe ou-
  ders heeft gevonden en mogelijk wel 40 of 50 jaar is - zonder van enige per-
  missie of authorisatie kennis te hebben.
  Dat hij daarin, nu en dan, jenever stookt en distelleert.
  De ketel is groot "drie en drievierde ton en teffens een anker min off meer,
  daarin disteleert".  
R 120 fol. 124vo 09-09-1754 2/2
Schepenen van Asten antwoorden op een aanschrijving - d.d. 31-8-1754 -
van Otto Juyn, als stadhouder van de Grave van Reghteren, hoog- en laagschout
der Stad en Meyerije van 's Bosch - uit kracht van haar Ed. Mo. resolutie - 
d.d. 13-8-1754 - dat binnen Asten - geen "queerens of hantgruitmoolens" zijn.
  
R 143 20-05-1754
- Philips Jansen - g.m. Jenne Maria Vervoordeldonk - mede voor
- Francis Josephs Vervoordeldonk, zijn onm. zwager,
- Wilbert Vervoordeldonk, te Helmont,
- Jan Joseph Vervoordeldonk,
- Arnoldus Joseph Vervoordeldonk - en
- Maria Joseph Vervoordeldonk.
Allen kinderen en erven van wijlen Joseph Vervoordeldonk - en Maria Aart Tie-
len, op Voordeldonk.
Zij verkopen "gereede meubilaire goederen haaffelijke en erffhaaffelijke goede-
ren" - o.a.:
- het paard ƒ 12,-
- zes koeien en ossen ƒ 83,-
- twee karren ƒ 20,-
- een grote kast ƒ  6,-
- twaalf stoelen ƒ  4,-
- rogge - haver ƒ 55,-
- veel klein goed

Opbrengst: ƒ 354,-
.
Op 26-7-1754 verkopen zij "de oogst te velde"
- 27 kopen ƒ 223,-.
R 97 fol. 44 08-06-1754
Leendert van Gerwen - g.m. Magriet Jan Walravens verkoopt aan Hendrik Jan Wal-
ravens:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - in de Steegen 8 l.

1. kn Jan van Dijk
2. Aart Driessen

- land den Hekelerskamp 1 l.
1. kn Hendrik van Ruth
2. de Koeystraat

- land de Kamp 1 l.
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1. Hendrik Walravens
2. kn Jan van Dijk

- land den Pas 1  l. 
3 cops.

1. Wilbert Koppens
2. Peter Cornelis

- land den Tooren 1╜ l.
1. de weg
2. Peter Cornelis

- land de Beckers 1 l. 1 cops.
1. Jan Paulus
2. Antoni Fransen

- land het Moolepaatje 1 l.
1. Wilbert Koppens
2. den Armen van Asten

- land den Berg 1 l.
1. Aart Driessen
2. Wilbert Koppens

- hooivelt agter het Aangelag 4 l.
1. Huybert van Hooff
2. Mattijs van Bussel

- het Weyvelt 2 l.
1. kn Jan van Dijk
2. het volgende veldje

- een beemdje 1 l.
1. Huybert van Hooff
2. de Waterlaat

- groes het Loopense 1 l.
1. Aart Driessen
2. de Waterloop

- groes den Hekelershoek 1 l.
1. de Koeystraat
2. kn Willem Jan Goorts

Koopsom: ƒ 26,-.
R 107b fol. 173vo 10-07-1754
Voor notaris Willem Jan Vos, te Amsterdam, compareerden:
- Herman van Ghesel - mede namens de verdere erfgenamen van Bregje van Ghesel -
  weduwe Pieter Valkenier, te Amsterdam - ter eenre - en
- Jacobus Losecaat, drossard en secretaris, te Asten - mede namens:
  - Jan van Nievervaart, coopman, te Dordregt - en
  - Cornelis van Hombroek, coopman, even buiten Dordregt.
Acte betreffende de verkoop van de heerlijkheid Asten.
R 97 fol. 45 22-07-1754 1/2
- Magrieta Jan van Osch - weduwe Francis Tijs Canters, aan het Laarbroek - en
- Arnoldus Francis Tijs Canters, haar zoon, verkopen aan Hendrik Berkers, 
  schepen:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. weduwe Dirk Timmermans  
2. Hendrik Berkers

- land 3 copse.
1. Jan Teunis Jelis
2. Josyna Tielen Verhindert

- land 5 l.
1. Peter Hendriks
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2. Jan de Laaser
- land 3 cops.

1. Willem van Vlokhoven
2. Jan de Laaser e.a. 

- groes 5 l.
1. het Broek
2. Goort Frans Roymans

Koopsom: ƒ 200,- α 
3%.
Marge: gelost - zie fol. 74vo.
R 97 fol. 47 13-08-1754 2/2
Peter Hoebergen - g.m. Jenneke Francis Verreyt vernadert de koop, gedaan door
Hendrik Berkers - op 22-7-1754.
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. weduwe Dirk Timmermans
2. Hendrik Berkers

- land 3 copse.
1. Jan Teunis Jelis
2. Josyna Tiele Verhindert

- land 5 l.
1. Peter Hendriks
2. Jan de Laaser

- land 3 cops.
1. Willem van Vlokhoven
2. Jan de Laaser e.a. 

- groes 5 l.
1. het Broek
2. Goort Frans Roymans

R 138 fol. 156 25-07-1754
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 clampentiende, te Asten, verpacht over de oogst, 1754.
Volgen de voorwaarden.
Verpacht worden:
- de helft van - hoog Ommel,
-      - leeg Ommel,
-      - de Horst,  
-      - de Steegen,
-      - de Boetscholt,
-              - de Agterbosch,  
-      - de Vork,
-      - de Lensdonk.
- de grote klamptiende - deze zijn belast met 9 vat rogge/jr. aan rentemeester 

               de Kempenaar.
- de smaltiende.
R 120 26-07-1754
- Peter Joosten van Hugten - g.m. Anna, dr. Dirk van Hugten,
- Johannes Martens - g.m. Elisabet Dirk van Hugten,
- Antoni Hendriks - g.m. Maria Dirk van Hugten,
- Antoni Martens van Deursen - g.m. Peternella Dirk van Hugten,
- Tomas Hendriks - g.m. Willem Dirk van Hugten.
Allen kinderen en erven van wijlen Dirk Joosten van Hugten.
Zij verkopen "den oost te velde".
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- 16 kopen opbrengst: ƒ 83,-.
R 120 fol. 123vo 09-08-1754   
Jacobus Losecaat, drost en secretaris, alhier, geeft procuratie aan Gerardus 
Verveer, notaris, te Dordregt, om namens hem te verkopen:
- een obligatie van - ƒ 1000,- α 3% t.l.v. de provincie Hollant
"Gesproote uyt de Hollandsche [  tiatie] bij weegen van loterij gearresteert -
den 10-2-1748 - sijnde op de 23e leyst getrocke en uytgekomen".
R 97 fol. 49vo 22-08-1754
Gabriel van Swanenberg verkoopt aan Jan Ture Loomans:
- een akkertje het Nootje - int Bergslant 7 
copse.

1. Jan Janse Paulus
2. Cotshausen e.a. 
3. Johannes Jansen
4. weduwe Gerrit Verberne

Koopsom: ƒ 18,-.
R 97 fol. 50 24-08-1754
- Anna Hendrik Tielen - weduwe Hendrik van Geldrop,
- Maria Reyniers van Geldrop - weduwe Antoni Muyen,
- Dirk Trouwen, te Deurne,
- Hendrien Adriaanse van de Graaff, te Vlierden.
Zij verkopen aan Nicasius Simonis:
- huisplaats, hof en aangelag met een akkerke daaraan 1╜ l.

 1-2. de straat
3. kn Jan van Dijk

- den Driehoekacker 1 l. 1 cops.
1. de straat
2. Joost Kuypers e.a. 

Koopsom:  ƒ 70,- α 
3%.
R 97 fol. 51 24-08-1754
Nicolaas Philipsen Voermans - g.m. Elisabet Maas, aan de Wolfsberg, dragen 
over aan hun zoon, Nicolaas, bij anticipatie van successie:
- huis, hof en aangelag ╜ l.

1. Adriaan Lintermans
2. weduwe Cornelis Lambers

- land den Hoogenacker 5 l.
1. Jan Verboogen
2. kn Francis Timmermans

- land den Appert 4╜ l.
1. Antoni Franse
2. kn Mattijs Dirks

- den Kampacker 3 l.
1. weduwe Eysbout Hendrix
2. de straat

- land het Ven 1 l. 3 cops.
1. Francis Coolen
2. kn Mattijs Dirx

- den Gruunacker 5 cops.
1. kn Peter Voermans
2. Hendrik van de Mortel

- land de Nosacker 5 cops.
1. kn Mattijs Dirks
2. weduwe Aart Tielen
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- land het Lankackertje 1 l. 7 r.
1. weduwe Aart Tielen
2. Jan Tomas Hoefnagels

- groes Goort Oomsvelt 3╜ l.
1. kn Mattijs Dirks
2. Francis Plenders

- groes het Agterste velt 3 l.
1. weduwe Jan Kerkers
2. de koper

- groes het Kleynveltje 2 l.
1. Francis Plenders
2. Nol Tielen

- groes het Eeusel 2 l.
1. Hendrik Haasen
2. weduwe Nol Tielen

- groes het Voorste velt 6 l.
1. weduwe Nol Tielen
2. Hendrik Tijs Haasen

Conditie: Nicolaas Claas Philipsen Voermans zal zijn ouders gedurende hun  
verdere leven alimenteren en voor de eventuele begrafenis zorg 

dra-
    gen, alsmede al hun lasten en schulden overnemen.

Hij zal na hun overlijden uitkeren aan Philips en Jan, wettige 
kin-
          deren van Reynder Peter Cornelis - en Willemyn, dr. Nicolaas Philipse 

Voermans, ieder - ƒ 75,-.
R 120 fol. 124 29-08-1754
Francis Plenders en Jan Jelis van Hugten zijn aangesteld als momboiren over 
Joost, onm. kind van Joost Philipse van Hugten - en Jenneke Peters, beiden 
overleden.
Zij zullen de intrest van het onm. kind "gadeslaan" en vooral de erfenis die 
het kind verkregen heeft van zijn grootmoeder, Peternel Berkers - weduwe Jan 
Jooste van Hugten, overleden - en gewoond hebbende te Liessel.
 
R 107b fol. 182vo 17-09-1754 1/7
Procuratie voor Jan Roscam, advocaat, om namens de erfgenamen van Bregje van 
Ghesel - de verkoop van de heerlijkheid Asten af te wikkelen - enz. enz.
Gepasseert te Amsterdam - voor notaris Willem Jan Vos - 17-9-1754.
R 107b fol. 167vo 23-09-1754 2/7
Voor de Raad van Brabant, te 's Hage, zijn gecompareert:
- Jan Roscam, procureur, namens
  - Sara Jacoba van Ghesel - weduwe Albert van der Merct, schepen, te Amster-
    dam,
  - Hermina van Ghesel,
  - Herman van Ghesel, oud schepen, te Amsterdam,
  - Anna Maria van Ghesel,
  - Mr. Jacob van Ghesel, secretaris van de Levantschen Handel, te Amsterdam,
  - Theodorus de Smeth, oud president, te Amsterdam - g.g.m. Johanna Wilhelmina
    van Ghesel - namens zijn onm. dochter Hermina Johanna de Smeth.
  Zusters en broeders van wijlen Bregje van Ghesel - weduwe Pieter Valkenier,
  schepen, te Amsterdam en Heer van Asten - enz. enz. - ter eenre - en
- Johan van Nievervaart, coopman, te Dordreght - en
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- Cornelis van Hombroek, coopman, wonende even buiten Dordreght - voor hen 
- Jacobus Losecaat, drost, te Asten - ter andere zijde.
De eerste comparant verkoopt aan de tweede comparant:
- 5/6e deel van de heerlijkheid Asten t.b.v. zijn twee opdrachtgevers.
- 1/6e deel aan de tweede comparant t.b.v. hemzelf.
Koopsom:                    ƒ 52.000,-.
De lopende revenuen:        ƒ  1.100,-.  
De achterstallige revenuen: ƒ  3.250,-.
Enz. enz.
R 107b fol. 170 23-09-1754 3/7
Raad en Leenhof van Brabant, te 's Hage, "belenen" de heerlijkheid Asten aan 
de voors. kopers. - tot "sterffman" blijft te boek staan Cornelis Melchior
van Nievervaart.
R 107b fol. 171vo 25-09-1754 4/7
Het 1/6e deel van de heerlijkheid Asten, dat door Jacobus Losecaat is aange-
kocht, omvat:
- de secretarie van de Heerlijkheid Asten,   
- de landerijen gelegen te Heusden, allodiaal,
- het Rooms Kerkehuis, allodiaal.
De splitsing kan niet zonder goedkeuring van het Leenhof plaats vinden omdat 
de secretarie - een "leen" is.
Deze wordt nu tot een separaat "verheven".     
Raad van Brabant 's Hage.
R 107b fol. 185 26-09-1754 5/7
Scheiding en deling van de heerlijkheid Asten - tussen de nieuwe eigenaren.
Gedaan voor notaris Abraham Cortebrant, te 's Hage. 
R 120 fol. 127 23-11-1754 6/7
Jacobus Losecaat, drost en erfsecretaris, geeft te kennen dat hij voor 1/6e
deel, op 10-7-1754 - voor zichzelf - en mede namens:
- Jan van Nievervaart - en
- Cornelis van Hombroek, Heren van Asten - voor 5/6e deel - op 8-7-1754 - heeft
gekocht van de erven Bregje van Ghesel - weduwe Pieter Valkenier, in leven 
Heer van Asten:
- de heerlijkheid Asten - met alle praeminentie en gerechtigdheden alsmede de 
  goederen daaraan dependerende.
De koop is gepasseert voor notaris Willem Jan Vos, te Amsterdam - d.d. 
10-7-1754.
Op 23-9-1754 is de heerlijkheid voor stadhouder en leenmannen van de souveraine
leenhove van Brabant "beleent".
De kopers waren overeengekomen de gekochte goederen bij wijze van scheiding en 
deling te verdelen - n.l. aan de comparant:
- de secretarie,
- de landerijen op Heusden - en
- het Roomse Kerkehuis - ("dog welke laatste twee partijen sijn allodiaal")  
  Zoals in de acte van scheiding breder is omschreven.
Het overblijvende deel is "verbleeven en aangedeelt" aan Jan van Nievervaart
en Cornelis van Hombroek - zie scheiding en deling.
Omdat het "leen" moest worden gesplitst is, hetgeen niet zonder consent van het
hof gedaan kon worden, is dit, bij request, verzocht.
En dat mitsdien de comparant met de voors. secretarie als een separaat "leen-
erffelijk" mocht worden "verleyt en beleent" en geadmitteert om het "verheff"
van voor de eerste maal te mogen doen met de ledige hand, zoals dan ook bij 
de vermelde Raad en Leenhove bij acte - d.d. 25-9-1754 - is toegestaan - om het
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voors. leen te splitsen.
Comparant geeft procuratie aan Jan Roscam, procureur van het Leenhof van Bra-
bant, te 's Hage, om de secretarie van Asten - als een separaat leen te laten 
verheffen "voor dese reys met de ledige handt"     
R 107b fol. 190vo 19-12-1754 7/7      
Acte van "leenverhef" van de secretarie te Asten.
Raad en Leenhof van Brabant, te 's Hage.
R 97 fol. 53vo 09-10-1754
Hendrik Jan Walravens, te Nederweert, verkoopt aan Willem van den Eerenbeemt:
- groes het Hoyvelt - in de Steegen 4 l.

agter het aangelag van de verkoper
1. Huybert van Hooff
2. Mattijs van Bussel

Koopsom: ƒ 63,-.
R 24 fol. 22voev. 21-10-1754
- Pieter Loomans, borgemeester, 1750, aanlegger - contra - Jan Jansen Walraven,

gedaa
gde.
  Gedaagde is nog schuldig op de reδele verponding van 1750 - ƒ 6-19-0.
  Wegens niet verschijnen - wordt hem opgelegd deze som te betalen.
- Den drost, aanlegger - contra - Jan Janse Verberne den ouden, gedaagde.
  Aanlegger heeft nog te ontvangen - ƒ 8-10-4 wegens gekocht hout van de 
  Vrouwe van Asten, door gedaagde.
  Gedaagde zal dit binnen 14 dagen voldoen.
  Op 14-5-1755 nog niet voldaan.
- Idem, aanlegger - contra - Adriaan Lintermans en Jan Verboogen, als borgen
  voor  Wouter  Loomans, 
gedaagden 
  Aanlegger heeft nog te ontvangen - ƒ 6-19-4 wegens restant van de koop van
  een koe op de koopdag van de kinderen Joseph Vervoordeldonk.
  Voldaan zijn - ƒ 3-3-0 met beloften om de rest op de volgende "genegtdag"
  te betalen.
  Hiertoe zijn zij in gebreke gebleven - 16-12-1754.
- Idem, aanlegger - contra - Jan Vriens, gedaagde.
  Aanlegger komt nog van gedaagde - ƒ 0-18-0 wegens aankoop van een ton en bank
  op de koopdag van de kn Joseph Vervoordeldonk.
- Idem, aanlegger - contra - Antoni Goort Verleysdonk en Willem Tijsse, ged.
  Aanlegger komt nog van gedaagden - ƒ 8-10-0 wegens gekochte rogge op de 
  koopdag van de kn Joseph Vervoordeldonk.
  Betaald is - ƒ 6,- de rest is tot nu toe niet betaald - 16-12-1754.
- Idem, aanlegger - contra - Willem Tijssen en Peter Peter Cornelis, ged.
  Aanlegger komt nog van de gedaagden - ƒ 6-10-8 wegens gekochte rogge op de 
koopdag van de kn Joseph Vervoordeldonk.
  Zij hebben beloofd te komen betalen.
  Betaald is - ƒ 3-19-0 de rest tot nu toe niet.
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R 146 21-10-1754
Aan het College,

Francis Plenders en Jan Jelis van Hugten - als momboiren over Joost, onm. zoon
van Philip Joosten van hugten - g.g.m. Jenneke Peters, beiden overleden.
Aan het kind is "aangestorven" 1/5e deel uit de nalatenschap van zijn grootmoe-
der, Peternel Berkers, wonende en overleden te Liessel - en g.g.m. wijlen Joost
Flipse van Hugten, alhier overleden.
De nalatenschap omvat:
- een huis, land en groes - te Liessel - en
- een huis, land en groes - op het Rinkvelt.
Het komt niet gelegen om de nalatenschap te verdelen of te behouden, omdat on-
der de erfgenamen drie onmondigen zijn, ieder 1/5e deel, dan Peter Joost van 
Hugten, alhier en Jan Joosten van Hugten, te Liesel, 1/5e deel.
De momboiren van de andere onmondigen zijn door het gerecht van Deurne aange-
steld.
Men wil nu, na Uw toestemming, alle goederen "publiek" verkopen, om daarvan de 
schulden te betalen en het restant uit te keren en dat van de onmondigen te em-
ployeren.
Marge: "Fiat".
R 120 fol. 125 26-10-1754
- Hendrik Deenen, moolenmeester, te Mierlo - en
- Hendrik Peter Driessen, timmerman, alhier, verklaren ter instantie van Jaco-
bus Losecaat, als gelaste van Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek,
Heren van Asten, wonende te Dorderegt, te hebben gevisiteerd:
- het Casteel, de hoeven, de wintmoolen en watermoolen van Vlierden.
Zij verklaren dat de volgende vernieuwingen en reparaties nodig zijn - o.a.:
Het kasteel:
- "Aan den ingang, boven het deurgebont, nodig te sijn dat het bekleetsel en 
leyste worden vernieuwt"     
- In de eetzaal, van de onderste schuifraam het houtwerk te vernieuwen, dit is 
  geheel verrot, alsmede de drie kapotte "glasen" te vernieuwen.
- De pomp, buitenstaande, te repareren.
- In het "toornkamertje" een raam te vernieuwen, het deurgebont vast te zetten 
en de planken van het "verwurffsel".
  Een kruisraam, aan de Somerse zijde, vast te zetten.        
- Een hoek van het pannendak, aan de zijde van de "blommehoff", boven aan het 
pannendak, aan de raam den afhank, te vernieuwen en te repareren - alzo afge-
  broken en doorgezakt.
  De houten goten onder hetzelfde zijn geheel verrot.
- Het leiendak, aan de zijde van de "blommenhoff" en naar de zijde van het 
  Dorp, te vernieuwen.
  Verder het leiendak, waar nodig te repareren.
De neerhuizing:
- de twee vensters van de paardestal te vernieuwen.
- Het strooiendak, neven het brouwhuis, ter lengte van tien voet te vernieuwen.
- Achter de paardestal het dak te vernieuwen.
- Boven het "verwurffsel" van den oven te vernieuwen en het pannendak van 
brouwhuis en bakhuis te repareren.
- Twee nieuwe vensters op den hooizolder te maken.
- Boven de kelder het dak te repareren.
- Op de binnenplaats van het huis tot "de losie" toe het dak te vernieuwen -
  ter lengte van 115 voet.
- De schuurdeuren te vernieuwen, de vensters en glazen te repareren.
De hoeve - de achterste Heusden:
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- De vorst van het dak, op huis en stal, te vernieuwen, alsmede de "schilt" 
  van de koestal te vernieuwen.
- Aan de schuur, van het schilt boven te vernieuwen en naar het oosten, te re-
  pareren.
De hoeve - de voorste Heusden:     
- Aan de noordzijde het gehele dak van het huis en beestenstal te vernieuwen.
- De schoorsteen vier voet hoger te metselen.
- Achter het huis, de noordzijde, een nieuwe deur te maken en het deurgebont
  te repareren.
- Aan de schuur hier en daar het dak te repareren.
De hoeve - de Polder:
- Aan de noordzijde van de schuur "de want en playen" te vernieuwen.
  Dit ook aan de westzijde.
- De vorst van het dak boven de schuur te vernieuwen.
De hoeve - de Wolfsberg:
- Aan de noorzijde, boven de bovenstal, het dak te vernieuwen - ter lengte van 
  27 voet.
- Aan de zuidzijde de helft van het dak, boven 35 voet, te vernieuwen.
- Het dak van de schop, aan de zuidzijde te vernieuwen en den "timmer" is ver-
  rot.
- Het dak boven de dorsvloer en aan de noordzijde te repareren.
De watermolen, te Vlierden:              
- Het gehele dak te vernieuwen.
De windmolen, te Asten:
- "Seer nodig bevonden dat er een nieuwe wintpeluw ingemaakt wordt".
- Item de kap, nieuw te dekken.
- Een nieuwe borst, also er een gebroken is.
- De binnen- en buitentrap te repareren en twee nieuwe stukken "aan den gramp".
R 97 fol. 54 29-10-1754
- Goort Jansen van Asten, te Meyl - voor de helft - en
- Lambert Vlemminx, te Lierop - g.m. Jenneke van Moorsel - weduwe Laurens 
  Jansen van Asten - voor de helft "ter togte" en haar drie minderjarige kin-
  deren van Laurens Janse van Asten ten erfrechte.
Zij verkopen aan Mattijs Bollen:
- huiske, hof en aangelag - in het Rinkvelt   ╜ l.

1. kn Joost van Hugten
2. Antoni Verleysdonk
3. Marten Eysbouts
4. de straat

- land het Rinkvelt 3 l.
1. Arnoldus van Hugten
2. Antoni Verleysdonk e.a. 
3. Hendrik Jacob Martens
4. de gemeente

- de Mankkesacker 1 l.
1. weduwe Hendrik Aarts

 2-4. Joost Kerkers
3. Hendrik Jacob Martens

- land het Nieuwvelt 1 l.
1. Hendrik Jacob Martens 
2. Marten Eysbouts

 3-4. de gemeente
- groes het Kloostereyntsvelt 3 l.

 1-4. Hendrik Jacob Martens
2. Goort van Bussel
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3. kn Leendert van Hugten
- groes het Leegvelt 2 l.

1. de gemeente
2. kn Joost van Hugten
3. Marten Eysbouts
4. Antoni Goort Verleysdonk

Koopsom: ƒ 135,-.
R 24 fol. 23vo 11-11-1754
Pieter Loomans, borgemeester, 1750, aanlegger - contra - Martinus Tijsse 

van  Hooff, 
gedaagde.
Aanlegger komt nog van gedaagde - ƒ 9,-, verponding over 1750.
Wegens niet verschijnen wordt gedaagde opgelegd dit te betalen.
R 28 fol. 24 11-11-1754 1/2  

ook: R 146 - 11-11-1754. 
Gezien het request aan het Corpus - vanwege Maria Jan Lomans - weduwe Willem 
Muyen, waarbij vier kinderen waarvan nog drie in leven m.n. Joost, 13 jaar,
Antoni 7 jaar, en Johanna 4 jaar.
Tijdens hun huwelijk hebben zij verkregen:
- een huis - aan de Kerk.
Verder bezit zij geen vaste goederen.
Zij wil hertrouwen met Joseph SouvΘ, j.m., geboren en wonende, alhier.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:   
- Aan de kinderen de helft van het voorn. huis.
- Alsmede aan deze kinderen de nog te verwachten goederen van hun grootmoeder 
van vaderzijde.
Enz. enz.
Aanwezig waren:
- Maria Reynders van Geldrop - weduwe Antoni Muyen - grootmoeder van vaders-
  zijde,
- Mattijs Muyen - oom van de kinderen,
- Jan Goort Loomans, vader van de bruid,
- Jacobus SouvΘ, vader van de bruidegom.
Het Corpus stemt in e.e.a. toe.
R 120 fol. 129 22-11-1754 2/2
- Joseph Souve, bruidegom - ter eenre - geass. met Jacobus, zijn vader - en
- Maria Jan Lomans - weduwe Willem Muyen, bruid - geass. met Jan Goort Lomans,
  haar vader en Mattijs Muyen, haar zwager - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - dit in overleg met haar naaste "bloetvrienden"
alsmede met Maria van Geldrop - weduwe Antoni Muyen.
Zij verzoeken aan het College om deze "acte antenuptiaal" - d.d. 11-11-l.l.
staande in het decreetboek, fol. 24, te approberen en te authoriseren - omvat-
tende o.m.:
- Zij zullen i.p.v. een staat en inventaris te formeren - voor en t.b.v. Joost,
  Antoni en Johanna, onm. kinderen van de bruid - en Willem Muyen toewijzen:
  - De helft van een huis - gelegen aan de Kerk.
    Zoals het staande haar huwelijk is aangekocht - alsook
  - De erfenis die de kinderen staat te verwachten van hun vaders moeder - 
    weduwe Antoni Muyen.
- Bruid en bruidegom brengen verder alle goederen in die zij bezitten en ver-
  krijgen.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) van
  hem na te laten, dan zal de bruidegom in de boedel blijven zitten en de 
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  voors. kinderen opvoeden.                                    
- Indien hij echter hertrouwd zal hij met - ƒ 100,- uit de boedel gaan.
- Indien de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten - dan zal de bruid de gehele nalatenschap behouden.
  Echter zullen haar kinderen of erven aan de naaste vrienden van de bruidegom
  - ƒ 200,- uitkeren.
- Z≤ de bruid, v≤≤r de bruidegom komt te overlijden en kind(eren) uit dit huwe-
  lijk nalaat - dan zal de bruidegom in de boedel blijven zitten en de v≤≤r-
  en nß-kinderen opvoeden naar hun staat.
  Wil hij echter hertrouwen dan zal hij met de nß-kind(eren) tegen de v≤≤r-
  kinderen "afdeelen van de goederen van dit huwelijk aangebragt en gewonnen"
Enz. enz.
R 143 21-11-1754
- Francis Plenders - g.m. Catarina Reynders,
- Dries Peter Driessen - g.m. Elisabet Mattijs Reynders,
- Reynder Mattijs Reynders,
- Martinus Tijsse,
- Jenneke Tijsse van Hooff.
Allen kinderen en erven van wijlen Mattijs Reynders - en Elske Martens, op
Heusden.
Zij verkopen de nagelaten "gereede meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke 
goederen" - o.a.
- zes koeien ƒ 59,-
- twee karren ƒ 12,-
- hooi, stro, turf ƒ 74,-

Opbrengst: ƒ 177,-
.
Op 17-7-1755 wordt "de oogst te velde" verkocht.
- 12 kopen Opbrengst: ƒ  80,-.
R 24 fol. 24 02-12-1754
- Den drost, aanlegger - contra - Pieter Lomans, gedaagde.
  Aanlegger wil voldoening van - ƒ 9-4-8 van verkochte "meubile" vanwege de
  kn Joseph Vervoordeldonk - d.d. 17-12-1753.
  Op 14-5-1755 nog niet betaald.
- Idem, aanlegger - contra - Lambert Cornelis, gedaagde.
  Aanlegger wil voldoening van - ƒ 7-11-8 van verkochte goederen vanwege de kn 
  Joseph Vervoordeldonk.
- Idem, aanlegger - contra - Johannes Martens, te Ostappen, gedaagde.
  Aanlegger wil voldoening van  ƒ 1-19-8 van verkochte goederen der kn Joseph 
Vervoordeldonk. 
- Idem, aanlegger - contra - Jan Hendrik Deenen, gedaagde.
  Aanlegger heeft nog te ontvangen - ƒ 5-5-0 wegens "acte".
  Toegezegd is om binnen vier weken te komen betalen.
R 120 fol. 131 06-12-1754
Goort Lomans, moolenaar, is schuldig aan Pieter Lomans, zijn zoon, zijn leven
lang "in cas van node hebbende" een jaarlijkse som of rente van - ƒ 150,-.
Borgen: Johannes Martinus Jansen - en
      - Joost Goort Lomans.
Nog compareerde:
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- de Heer Simon Braakhuysen, cappellaan, alhier - en
- Johannes van der Linden 
welke verklaren dat de voorn. comparanten voor de - ƒ 150,-/jr. "suffisant ge-
goeyt en geerft sijn" waarom aan ieder die deze acte wordt vertoond verzocht 
wordt om deze voor valide te nemen.   
R 120 fol. 132 10-12-1754
Frans van Bussel, ongetrouwd, wonende t.h.v. Goort van Bussel, op Heusden.
Wegens "een quaat been en koorse" is hij ziekelijk en testeert.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Joost van Bussel, zijn broeder - en Goort van Bussel, zijn halve broeder,
  worden, ieder voor de helft, zijn erfgenamen.
R 28 fol. 26 16-12-1754 ook: R 33 - 52 - 16-12-1754.
Gezien het request aan het Corpus - van Frans Verhees en Tiele Peter Coolen, 
als voogden over Maria en Anneke, onm. kinderen van Lambert Verheyden - en Ma-
ria Coolen, beiden overleden, te Ostappen, waarbij zij te kennen geven dat zij,
ingevolge, authorisatie - d.d. 5-5-1749 - de gerede goederen van de ouders der
onmondigen hebben overgedragen aan Lambert Verheyden en de vaste goederen, te
Ostappen, in gebruik tot Pasen 1755.
Dit voor - ƒ 200,- enz. enz.
A.s. Pasen moet tot een wettige scheiding en deling worden overgegaan tussen de
drie kinderen.
Omdat de goederen, zonder schade, niet te delen zijn in drie porties is men met 
Lambert Verheyden overeengekomen om:
- Het huis en de landerijen te Ostappen te laten aan hem, met inbegrip van alle
  schulden en lasten daaropstaande.
- Hij zal bovendien nog uit keren - ƒ 200,- t.b.v. de onmondigen.
- De goederen in het Dorp - komen ook toe aan de onmondigen. 
Enz. enz.    
Naschrift: Het Corpus geeft toestemming om e.e.a. zo af te handelen, dit na 
overlegd te hebben met Jan SouvΘ, chirurgijn, en ΘΘn der naaste 
           vrienden der onmondigen.

 De deling zal wettig gepasseert moeten worden.
 Lambert Verheyden die de uitkering van -  ƒ 200,- nog niet kan 

doen 
 zal hierover 2,75% intrest moeten betalen.  
 Idem zal hij nog van de -  ƒ 200,-, verschuldigd van de gerede 

goede-
 ren, intrest moeten betalen. Tevens zal hij hier voor goede borg-

           stelling moeten zorgen of Pasen a.s. - ƒ 100,- af lossen en de ande-
           re - ƒ 100,- binnen de twee volgende jaren.

 De momboiren moeten van de - ƒ 400,- en de verdere goederen goede 
 administratie voeren. 

R 120 fol. 133vo 19-12-1754
Maria Verduyseldonk - weduwe Jan van den Broek - geass. met Marcelis van Neer
ven, te Vlierden, geeft in huur aaan Aalbert Jan Roymans:
- huis, schuur en stallen, hof, wei- en landerijen - aan den Ommelse Bosch.
Zoals thans door de verhuurster wordt bewerkt.  
M.u.v. 
- een stuk groes - de Mortel,
- een klein drieske - den Boschdries,
- de kamer en een hof voor aan de deur.
Indien de verhuurster komt te overlijden of zelf niet gebruiken kan zal de 
huurder kamer en hof ook mogen gebruiken.
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Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 22,-/jr. en 22 vat rogge/jr. en daarenboven - "een suykerbroot"
De lasten zijn voor de huurder.
Te dekken: 3 vijm dakstro/jr.
Borgen: Peter Aalbers,
      - Dirk Haasen.
Opmerking: Aalbert Jan Roymans wordt in deze acte ook gescheven als Aalbert 
           Meusse Roymans. 
R 97 fol. 56vo 20-12-1754 ook: R  28 - fol.  22vo - 21-10-1754

     R 151 - fol. 158vo - 11-
11-1754 

     R 151 -              05-
02-1759.
- Peter Joosten van Hugten,
- Jan Joosten van Hugten, te Liessel,     
- Francis Plenders en JanJelis van Hugten - als momboiren over Joost, onm. 
  zoon van Philips Joosten van Hugten,
- Jan Goossens. te Deurne en Jan Joosten van Hugten, te Liessel, als momboiren
  over Francis en Gerrit, onm. kinderen van Joost van Hugten.
Allen kinderen en de voors. Joost, onm. zoon, kleinkind van wijlen Peternel
Berkers, te Liessel, die gehuwd is geweest met wijlen Joost Philipsen van 
Hugten.
Zij verkopen aan Jan Joosten van Hugten, te Liessel:
- huis, hof en aangelag - aan het Rinkvelt 4 l.

1. Joost Kerkers
2. Antoni Verleysdonk

Bede: ƒ 0-19-4/jr.
- de Groenacker 8 l.

1. Joost Kerkers
2. de Schaapsdries

Bede: ƒ 2-0-0/jr. 
- het Hoyvelt 4 l.

1. Joost Kerkers
- de Schaapsdries 2 l.

1. Joost Kerkers
2. de Groenacker

- groes de eerste Weere 1 l.
1. Joost Kerkers
2. Goort Kuypers

- groes de agterste Weere 1 l.
1. Marten Vermeulen
2. Joost Kerkers

- groes den Bogert 1 l.
1. Joost Kerkers
2. Mattijs Bollen

Koopsom: ƒ 455,-
De koper heeft recht op 1/5e deel van de koopsom - deze wordt dus - ƒ 364,-.
Zij verkopen aan Francis Aarts, te Liessel:
- ╝e deel van een weiland - op 't Sant geheel 8 l.

1. Antoni Jacob Martens
 2-3. Hendrik Joosten

4. de Aa
Koopsom: ƒ 37,-.
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R 143 02-01-1755
Maria Verdeuseldonk - weduwe Jan van den Broek, aan den Ommelsebosch, ver-
koopt "eenige gereede goederen" o.a.:
- negen koeien en ossen ƒ 125,-
- hooi - stro ƒ 110,-
- rogge - boekweit ƒ  84,- Opbrengst: ƒ 436,-.
R 120 fol. 135 04-01-1755
Jenneke Willem Weynen - weduwe Tomas Overhoff - maakt t.b.v. Ida, haar dochter,
een staat en inventaris.
Zij wil in 3e huwelijk treden met Antoni Hendrik Vos.

Onroerende goederen
- een deel van een huiske en aangelag - in het Dorp

1. de straat
2. weduwe Jan Peter Smits

Zoals Tomas Overhoff het bij versterf was aangekomen - en vervolgens op haar en 
haar kind "hetsij na regt off bij makinge" hetwelk haar niet bekend is.

Roerende goederen
- een kast, drie oude stoelen, 
- twee ketels, een oude emmer, 
- een "veren" bed en toebehoren, een linnen bed en toebehoren.
- een vuurijzer en tang,
- enig tin.
R 97 fol. 60 11-01-1755
Jan Jacobs Verberne verkoopt aan Leendert Lambert Tijsse: 
- huis, hof en aangelag 6 l.

 1-3. de gemeente
2. Jan van Rest
4. het Hoyvelt

- den Hegacker - met de kant nevens 2 l.
1. Schenaars
2. de verkoper
3. Joost van Rest
4. Dirk Hoebergen

- den acker van Jan Hendriks 3 l. 
            1-3-4. Jacobus van de Cruys

2. Joost van Rest
- land agter de Kerseboom 2 l.

 1-4. Jacobus van de Cruys
2. de verkoper
4. Joost van Rest

- land den Horsick 4 l.
1. Joost van Rest

 2-3. de verkoper  
4. de gemeente

- land den Vlinkert 3 l.
 1-3. de gemeente
 2-4. de volgende koop

- land agter Joost van Rest
1. Joost van Rest
2. Jacobus van de Cruys
3. den Dries
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4. het Hoyvelt 
- den Dries bij Joost van Rest 3 l.

1. Jacob van de Cruys
2. de gemeente
3. Joost van Rest
4. de Vlinkeracker

- het 1e Hoyvelt agter den Dries 5 l.
 1-4. Jacobus van de Cruys

2. de koper
3. Leefdaal

- het 2e Hoyvelt met een Heyhorst daaraan 4 l.
1. Jan Sauve
2. de koper
3. de Heer Aarts
4. Baron Leeffdaal

- groes den Engelsenbeemt 5 l.
1. Willem Frans Kels
2. Joost Hoebergen
3. de gemeente
4. de Aa

Verponding: ƒ 11-02-00
Bede - ƒ  3-12-06
Reδel     - ƒ             

  ƒ 25-16-06
Koopsom: ƒ 275,-.

Contant betaald wordt ƒ 50,- en de - ƒ 225,- binnen zes jaar, zonder intrest,
doch inplaats daarvan de voormelde lasten.
Aan de verkoper zijn deze lasten wegens "zijn" afbranden geremitteert tot en 
met 1760.
Bij niet prompte betaling gaan de goederen terug naar de verkoper.
R 97 fol. 62 17-01-1755
Gabriel van Swanenberg, schoolmeester, verkoopt aan Peter Hendriks:
- land den Moolenacker 2 l.

1. de koper
2. Hendrik Coopmans

 3-4. de weg
Koopsom:  de 

lasten.
R 97 fol. 62vo 18-01-1755    
Pieternel van Ent - weduwe Pieter van Riet verkoopt aan Jan Souve, chirurgijn,
- land de Linderseacker 2 l.

1. weduwe Jan de Smit
2. de koper
3. Michiel van de Cruys
4. Hendrik Coopmans

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 26-10-1750.
Koopsom: ƒ 60,-.

R 28 fol. 28 20-01-1755 ook: R 156 - 20-1-1755. 
Goort Franse van Bussel en Willem Slaats zijn door ons aangesteld als momboiren 
over de onm. kinderen van Mattijs Slaats.
Hen is diverse malen opgedragen hun - rekening, bewijs en reliqua - over te 
dragen aan ons. 
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Willem Slaats zegt gereed te zijn maar dat Goort Franse van Bussel in gebreke
blijft.
Binnen tien dagen moeten zij op "straffe van penaliteyte off geyselinge" de
benodigde documenten aan ons overdragen en hiervan behoorlijke verantwoording 
af leggen.

w.g. het Corpus.
R 120 fol. 136 20-01-1736
Francis Coolen, in de Wolfsberg, ziek - en Antonetta van Weert, zijn vrouw, ge-
zond, zij testeren.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Al hun goederen komen aan de langstlevende van hen beiden.
- Na overlijden van de langstlevende gaat alles naar de naaste vrienden van 
  hen beiden.
R 163 fol. 111vo 28-01-1755 
Taxatie van de onroerende goederen van Frans van Bussel - overleden en begraven
3-1-1755.
Goort Antonis van Bussel is halve broeder en erfgenaam van de overledene. 

W
aarde
- ƒ 500,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 11-3-1750 ƒ 500,-
20e penning is ƒ 25,-. 

Koopsom: ƒ 275,-.

  
R 163 fol. 113 30-01-1755
Taxatie van de onroerende goederen van de Stephanus Aalbers - overleden te
's Bosch en op 15-1-1754, alhier, begraven. 
Hermannus Aalberts, predicant, is vader en erfgenaam van de overledene.

W
aarde
- hooiveld int Root de helft van 2 l. ƒ 30,-

1. Cotshausen
2. Jan Verhoysen

20e penning is ƒ 1-10-0.
R 120 fol 137vo 14-02-1755
- Tiele Peter Coolen en Frans Verhees - momboiren over Maria en Anneke, onm.
  kinderen van Lambert Verheyden - en Maria Coolen, beiden overleden en ge-
  woond hebbende te Ostappen - en
- Lambert Verheyden, broeder van de onmondigen, wonende te Ostappen.
Zij maken, na overleg met vrienden en goedkeuring van het College - d.d. 
16-12-1754 - decreetboek fol. 26 - een scheiding en deling van de door hun ou-
ders nagelaten goederen.
1e lot: Lambert
Om de "wooninge en teulinge tot geen ru∩ne en onnutte wooninge off kostwinnin-
ge te maken" zijn aan hem toegewezen.
Alle vaste goederen, te Ostappen, door hun ouders nagelaten en door Lambert
sindsdien gebruikt en bewerkt zijn - t.w. 
- huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag 14 l.

1. de gemeente
2. Aart Slegers

- land de Heuff 5 l.
1. de Aa 
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2. Laurens Roymans
- land den Hoff 3╜ l.

1. Lambert Verheyden
2. Aart Slegers

- land den Eerenbeemt 3 l.
1. Aart Slegers
2. de gemeente

- groes den Bongaert 1╜ l.
1. Jan Goort Lomans
2. Aart Slegers

- groes de Hoyvelden 8 l.
1. Aart Slegers
2. de gemene beemden

- het Voorste velt 3 l.
1. Aart Slegers
2. Tiele Coolen

- groes de Fruyt 1╜ l.
 1-2. de gemeente

- groes de Spleete 1╜ l.
1. Jan Goort Loomans
2. Francis van de Weyer

- land het aangelag van de weduwe 
Jan Hendriks 2 l.

1. Lambert Verheyden
2. de gemeente

- groes 2 l.
1. Andries Peters
2. Laurens Roymans

- het voorste Weyvelt 7 l.
1. Cotshausen
2. de gemeente

- land/wei 7 l.
1. de gemeente
2. Laurens Roymans

- groes Janseveltje 2 l.
1. de gemeente
2. de verkrijger

- het agterste Weyvelt 8 l.
1. Willem van Bree
2. Lambert Verheyden    

- groes Peer Polleveltje 3 l.
1. de gemeente
2. Lambert Verheyden

Belast met: de eerste negen percelen aan het Gemene Land, rentmeester de Kem-
            penaar - ƒ 4-10-0/jr.

- ƒ 2.-/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 200,- α 2,75% aan het tweede lot te betalen.

Verponding: ƒ 23-19-0/jr.
Bede - ƒ  7-01-6/jr.
Door de momboiren zijn, met procuratie van het College - d.d. 5-5-1749 - de
gerede goederen van de ouders overgedragen aan Lambert - met de vaste goederen
in dit lot - in gebruik tot Pasen 1755.
Dit voor - ƒ 200,- en betalende de schulden van de ouders en de onmondige te 
onderhouden in kost en drank. Dit alles lopende tot Pasen a.s. 
"Om die redenen dese scheydinge en minnelijke deylinge alsoo ten meeste nutte
en wedersijtse voordeel gedaan en alsoo niet convenieerde de vaste goederen
in drie portien te verdeelen als tot merkelijke schade.
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En doordien de voorn. Lambert Verheyde de voors. 200 gl. van de van de gereede 
goederen als voor verschult dus te saame in dese alnog aan de onmondige schul-
dig blijft 400 gulden" waarop a.s. Pasen - ƒ 100,- te betalen ofwel goede bor-
gen te stellen en de aflossing α 2,75% te doen.
Marge: 22-4-1758 - Tielen Kolen en Frans Verhees - als momboiren van de onm.
                   kinderen verklaren dat Lambert Verheyden, Pasen 1755, aan 

         hen heeft betaald - ƒ 100,- en dus nog schuldig blijft -
         ƒ 300,-.

Marge: 21-1-1770 - Hendrik Timmermans - g.m. Maria Verheyden - en
                   Gerrit Antoni Evers - g.m. Anna Verheyden zijn door Lambert

         Verheyden voldaan met - ƒ 300,-.
2e lot: Maria en Anneke:
-  huis, hof, aangelag, schop en stal - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
2. Antoni Jacob Kuypers e.a. 

- land den Berg      2 l.
1. kn Jan van Dijk
2. Jan Goort Loomans

- land de Langenacker 2╜ l.
1. Jan Janse Paulus

- land den Driehoek 2╜ l.
1. erven Peter Jan Hoefnagels

- land den [    acker] 1  l. 
[ ] cops.

1. Johannes Martinus Jansen
2. Jan Ture Lomans.

- land de oude Hoffstad 3 
cops.

1 weduwe Peter Jan Smits
2. kn Jan van Dijk

- land het Lindersackertje 2 cops.
1. Goort Kuypers
2. erven Peter Jan Hoefnagels

- land de Pastoryacker 1 l.
1. Jan Verberne
2. weduwe Andries Verreyt

- groes het Weyvelt 3 l.
1. Jan Verhoysen
2. weduwe Jan Verberne

- groes het Busvelt 2 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Antoni Loomans

- land in de Snijerskamps 1 cops.
1. Goort Kuypers
2. kn Jan van Dijk 

Belast met: ƒ 2-05-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-11-2/jr. aan het Gemene Land.

Verponding: ƒ 9-2-10/jr.
Bede - ƒ 2-9-06/jr.
Nog te ontvangen van het 1e lot - ƒ 100,- ter egalisatie - en
                                  ƒ 200,- van de gerede goederen.
R 97 fol. 63vo 21-02-1755
Jan Janse Coolen verkoopt aan Tomas van der Weerden, zijn zwager, dde onver-
deelde helft in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 1╜ l.
- land de Strijp 3╜ l.
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- land de Harkshoebeheg 2╜ l.
- den Beemtacker 1╜ l.
- land de Hofstad 2 copse.
- land de Stootboom 1 l.
- land de Stootboom 1╜ l.
- den Hoff 1 cops.
- groes Effersvelt [5 l.]
- groes Jan Leuwevelt 1 l.
- groes het Pastoryvelt 2╜ l.
- groes het Voorstevelt 6 l.
- groes de Veldekens 2 l.
- in het Laarbroekervelt 1╜ l.

ten quohiere fol.18 
De goederen worden gebruikt door Tomas van der Weerden en zijn door Jan Coolen 
en Maria Coppens metter dood ontruimd - zie deling - 12-3-1742.
Hij geeft nog over - de onverdeelde helft in:
- land den Nieuwenacker en een stukje groes 5 
l.
- groes den Dries aant Aangelag 1 l.
- groes het Hoyvelt 3 l.

1. Antony Kuypers
   2. Jan Janse Coolen

- land den Heyacker 1 l.
1. Hendrik Paulus Verberne

 2-3. de gemeente
Verponding geheel ƒ 12-07-4/jr. t.n.v. Tomas van der Weerden.   
Bede         ƒ  3-10-0/jr.         
Belast met: ƒ 4,-/jr. aan den Armen van Asten in een rente van ƒ 6,-/jr. waar-
            van de verkoper ƒ 2,-/jr. moet betalen.

- ƒ 0-5-2/jr. in twee posten aan het Huis van Asten.
            
R 120 fol. 142 24-02-1755
- Goort Canters - en
- Jan Willem Slaats - g.m. Maria Goort Canters - zij mede voor:
- weduwe Goort Canters, hun moeder - en 
- voor hun verdere broers en zusters.
Samen erven van wijlen hun vader, Goort Canters, aan wie bij transport, gepas-
seert ter secretarie - d.d. 17-3-1746 - door Lambert Verheyden is gedaan van:
- 1/5e deel in een vervallen huis en verscheidene percelen land en groes -

op 
Bussel.
"Soo en in dier voege deselve goederen uyt dien hooffde en in huure tot nu toe 
in gebruyk hebben gehad".
Nu is bevonden dat deze goederen competeren aan de kinderen en erven van de
weduwe Teunis Peters.
Zij staan deze goederen af aan de erven van de weduwe Teunis Peters.
R 97 fol. 66 27-02-1755 ook: R  28 - fol.  27vo - 06-1-1755.

     R 138 - fol. 168   - 20-
1-1755.
Josyna, onm. dr. wijlen Tielen Verhindert verkoopt, om de schulden te kunnen 
betalen, aan Arnoldus Dirk Timmermans: 
- huis, schuur, schop, aangelag met land en groes - aan het Laarbroek

7 l.
 1-2. de gemeente

3. Jan Verhindert
4. Johannes Jansen
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Bede: ƒ 0-10-0/jr.
- land den Bremberg + 1 l. groes 9 l.

 1-3. de gemeente 
2. Jan Verhindert
4. Jan Coolen

Bede: ƒ 1-16-0/jr.
- land den Meulenacker 5 cops.

1. Jan Verhindert
2. Peter Hoebergen
3. weduwe Dirk Flip Timmermans
4. de gemeente

Bede: ƒ 0-6-4/jr.
- land den ouden Schutacker 2╜ l.  

1. weduwe Nol Tielen
2. Goort Loomans
3. de gemeente

Bede: ƒ 0-12-0/jr.
- Groesveltje 5 cops.

 1-2. Jan Verhindert
3. Johannes Jansen

Belast met: ƒ 7-12-8/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-00-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 1-07-4/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 38,-.
Afgesproken is dat Josyna Teunis Verhindert bij Arnoldus Dirk Timmermans zal
wonen en voor huur zal genieten - ƒ 10,-/jr. en drie nieuwe hemden - dit tot 
wederopzeggen.
De te verkopen woning is zeer bouwvallig en wordt verkocht i.o.v. "den Armen".
R 120 fol. 142vo 03-03-1755  
Jacobus Losecaat, drost en secretaris, namens Jan van Nievervaart en Cornelis
van Hombroek, Heren van Asten, geeft in huur:
- de hoeve - de voorste Heusden.
Huurtermijn: 8 jaar.
- De pachter zal "geen beemden of groese mogen breeken off besayen" zonder con-
  sent van de verpachter.
- De pachters "sullen onder de eykeboomen off andere boomen met korte seysen
  niet moge mayen off vlagge, off de gront afsteeke soo verre de boomen druy-
  pen. Daarenboven in geen groes mogen turven".
  Ingeval zij dit toch doen zullen zij de schade moeten vergoeden.
- Het land mag niet meer als voor 1/3e deel met boekweit en zomervruchten wor-
  den bezaaid - en het resterende 2/3e deel met koren of gerst.
- Het zal aan de verpachters vrij staan om hetgene bij Jan Aart Tielen in huur 
is, alle jaren op te mogen zeggen en hem te doen vertrekken.
Aan Jan Janse van de Leensel wordt verpacht: 
- de helft van een hooiveld - den Ossenkamp de helft is 8 l.

1. den Ossenkamp
2. Daandel Coolen
3. Hendrik Eysbouts - de wederhelft

- den Koolacker  6 l.
1. de weg

            2-3-4. de Heren van Asten
- de helft van een weiveld deze helft is 20 l.
  waarvan de andere helft in huur is bij Jan Aart Tielen "die hetselve met
  Jan Janse van de Leensel moet gebruyken ente saame weyen, of wel te saame     
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  afgrave en sloote doorgrave soo als de selve huurders saame goet sulle vinde,
  dog het afgrave te doen met consent van den verhuurder".
- Idem zal Jan Janse van de Leensel de schaapskooi van de voors. "hoeff" mogen
  gebruiken om zijn "leege beesten" in te zetten - die in het voors. weiveld 
zullen gaan, om beter het mest bij de hand te hebben.
  De benodigde reparaties moet hij zelf uitvoeren.   
Huursom: ƒ 34,-/jr.
Lasten: voor de verpachter.
Aan Hendrik Eysbouts wordt verpacht: 
- de helft van een hooiveld - den Ossenkamp de helft is 8 l.
  deze helft naast de zijde van de binnendreef.
- de helft van de Kerkpatacker 5╜ l.

1. de straat
2. de Binnendreef

  de andere helft is verhuurd aan Jan Verreyt.
- het Driehoekackerke - neven de kerkpat 3 
cops.
Huursom: ƒ 26,-/jr.
Lasten: voor de verpachter.
Aan Jan Verreyt wordt verpacht:
- een hoyvelt aan de weg, bij de Loop 3 l.

1 of 3. de weg     
 

- de helft van de Kerkpatacker 5╜ l.
  waarvan de andere helft in huur is bij Hendrik Eysbouts.
  De zijde van de weg na den Ossenkamp.
- "Eenig" land en groes - de korte Zeylkens 6 l.

1. de binnendreef
2. de weg na den Ossenkamp

Huursom: ƒ 24,-/jr.
Lasten: voor de verpachter.
Aan Jan Aart Tielen wordt verpacht:
- huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag, zijnde land en groes, zoals hij
  in gebruik heeft - aan de voorste Heusden 8 l.

1. de straat
2. het grote Weyvelt van de hoeve tot aan
   het einde van een Dwarsdreef
4. Jan van de Leensel.

  Jan van de Leensel zal de schaapskooi mogen gebruiken om zijn jonge beesten 
  in te zetten.
- drie percelen land/groes - agter het aangelag, neven de weg waar de bomen
  staan samen 8 l.

1. de weg
2. het Weyvelt
3. het Hoyvelt 
4. de dwarsdreef

- land nevens de groesweg 3 l.
1. de weg na den Ossenkamp

- de helft in 't Weyvelt de helft is 20 l.
  de andere helft is in huur bij Jan Jansen van Ade Leensel
- de helft van een Hoyvelt, aan de Loop de helft is 6 l.
  in het midden van dit veld moet door beide huurders een sloot worden 
  gegraven.
Huursom: ƒ 12,-/jr. groespacht.
       - 12 vat rogge/jr. korenpacht.
Lasten: de helft van de lasten zijn voor rekening huurder.
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Te dekken: 3 vijm dakstro/jr.
Diensten: 3 dagen/jr. te werken met kar en paard voor de verpachters, dit na 

oproep  van  de  verpachters  en  anders  niet.  "Behalve  de 
hoffdiensten 

de de nabuuren soude komen te doen".
Nog is besproken - dat Jan Aart Tielen binnen drie weken zal moeten betalen 
op de achterstallige lasten - ƒ 40,-.
Hij zal ook alle landerijen van de hoeve, tot de oogst a.s. in gebruik hebbende 
en nog onbezaaid zijnde moeten bezaaien met goede zomervruchten - en deze a.s. 
oogst "publiek" laten verkopen - en met de helft van de opbrengst daarvan zijn 
achterstallige huur en lasten betalen.
Hij zal ook gehouden zijn de goederen "wel en loffelijck te cultiveren". Indien
niet - zal het de verhuurder vrij staan de goederen aan een ander te verhuren.
De huurder zegt e.e.a. toe - en zal in de toekomst prompt betalen.
R 97 fol. 67vo 08-03-1755
- Jan Peter Hoefnagels,
- Dirk Hoefnagels, te Stratum,
- Elisabet Hoefnagels, te Son, zij mede voor: 
- Frans Silvinenberg - g.m. Anna Maria Haazendonk, te Rotterdam - en
- Pieter van de Laar - g.m. Hendrina Haazendonk, hun twee halve zusters,
  te Rotterdam.
Zij verkopen aan hun broeder Willem Verhaseldonk 5/6e deel onverdeeld in:
- het oude en nieuwe huis, schuur, hof en aangelag - in het Dorp 7 l.

3. de straat
4. kn Peter Voermans 

- land tussen de Weegh 1╜ l.
1. Arnoldus Maulendijk
2. kn Francis Timmermans

- land de Snijerscamp ╜ l.
1. Jan Verberne
2. weduwe Jan Peter Smits

- land in de Pas 5 cops.
1. Louis Hoefnagels
4. kn Jan van Dijk

- land aan het Lindert ╜ l.
1. Jan Timmermans
2. kn Lambert Verheyen

- land den Hoogendries 1╜ l.
1. kn Aart Wilbers
2. kn Jelis Vreynse

- groesbeemt in het Lindert 3 l.
1. Hendrik Tijs Haasen
2. erven Jan van Helmont

- groes in het Root 3 l.
1. Jan Verberne
2. de koper

- groes Vosselsvelt 2 l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Tomas van der Weerden

- land de Kruysacker - te Ostaden 1 l. 3 cops.
1. Steven Jansen
2. Jan Paulus

- land aan de Kievitshoff 1 l. 3 cops.
1. kn Jelis Vreynsen
2. Hendrik Paulus Verberne

- land den Agtergaal 1 l. 1 cops.
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1. weduwe Paulus Geven
2. Tomas van der Weerden

- groes het Lankveltje 1 l.
1. kn Jelis Vreynsen
2. Pieter Lomans

- groes het Weyvelt 2 l.
1. den drost
2. Petr Berkers

- groes het Busselke 1 l. 1 cops.
1. kn Jelis Vreynsen
2. kn Dirk Verheyen

- groes aan de Graaff 1 l.
1. kn Dirk Lambers
2. kn Jan van Dijk

- groes de Hoffstad 1 l.
1. Hendrik Paulus Verberne
2. kn Dirk Lambers

- land en beemdje het Leenackerke 3 l.
  hetwelk voor het Leenhof te Asten zal worden overgegeven door Jan Peter 
  Hoefnagels aan Willem Verhaseldonk - die het ook daar moet "verheffen" vol-
  gens leenrecht.
Belast met: 6 vat rogge/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 25,-.
R 163 fol. 114 08-03-1755
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Coolen - overleden en begraven
28-1-1755.
Antonetta Franse van Weert is weduwe en erfgenaam van de overledene.

de helft van
Waarde

- huis, hof en aangelag 4 l. ƒ 
100,-

1. de straat
2. weduwe Thomas Philipsen

- land den Dungen 2 l. ƒ 
16,-

1. Jan Tomas
2. Francis Plenders

- land den Appert 1╜ l. ƒ 
15,-

 1-2. Francis Peters 
- land de Waterman 3 l. ƒ 
16,-

1. kn Peter Voermans
2. weduwe Philips Tomas

- land het Ven 3 l. ƒ 
22,-

1. Nicolaas Flipsen
2. Paulus van Bussel

- land de Loverboschacker 3 l. ƒ 
16,-

1. kn Peter Voermans
2. weduwe Jan de Smit

- land de Loverbosch 3 cops. ƒ 
5,-

1. Francis Peters
2. kn Jan van Dijk

- land het Dooreboschackerke 3 cops ƒ 
5,-

1. Francis Peters
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2. Josyna en Elisabet Slaats
- groes het Busvelt 6 l. ƒ 
75,-

1. de Heer van Asten
2. weduwe Tomas Flipsen

- groes de Haseldonk 2╜ l. ƒ 
40,-
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1. erven Mattijs Dirks
2. Jan Tomas

- groes den Baltes 3 l. ƒ 
45,-

1. erven Mattijs Dirks
2. kn Jan van Dijk

- groes het Lindert 1╜ l. ƒ 
25,-

1. weduwe IJsbout Hendriks
2. weduwe Antoni Voermans

- groes de Weert 1 l. ƒ 
6,-

1. de Heer van Asten
2. kn Jan van Dijk

- land de Loverbosch 3 cops. ƒ 
3,-

1. weduwe Jacob van Hugten
2. weduwe Nol Tielen

- groes int Lindert 1╜ l. ƒ 
25,-

1. Hendrik Stevens
2. kn Peter Voermans

- hooiveld de Weert 1 l. ƒ   6,-
1. de Heer van Asten
2. kn Jan van Dijk  

ƒ 420-
00-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 1-5-0/jr. aan de Kerk van Asten - in kap. ƒ 31-05-0
- ƒ 0-7-8/jr. aan de Kempenaar        in kap. ƒ    9-07-8     

      ƒ 40-12-8
De helft is  ƒ  

20-06-04
ƒ 399-

13-12.
20e penning is ƒ 19-19-10.
 
R 24 fol. 26voev. 17-03-1755
- Den drost, aanlegger - contra - Peter Joosten van Hugten, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig van gekochte rogge - d.d. 26-7-1755 - van de 
  kn Joseph Vervoordeldonk - ƒ 8-4-8.
- Idem, aanlegger - contra - Lambert Cornelis, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig van gekochte rogge - d.d. 26-7-1754 - van de 
  kn Joseph Vervoordeldonk - ƒ 12,-.
- Idem, aanlegger - contra - weduwe Jacob Joosten, in de Wolfsberg, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig op de Gemene Middelen oct. 1750 - '51 - ƒ 2-17-4  
  en op verponding, 1751      - ƒ   0-11-0   
   
ƒ 3-08-4
R 143 27-03-1755
Jan Bakermans verkoopt, namens zijn vader Hendrik "de gereede meubilaire goe-
deren" o.a.:
- het paard ƒ 11,-
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- drie koeien ƒ 40,-
- drie "oskes" ƒ 19,-
- drie kalveren ƒ 12,-
- twee karren ƒ 15,-
- hooi - stro ƒ 23,- Opbrengst: ƒ 162,-
.
Op 13-7-1755 wordt de oogst te velde verkocht:
- 16 kopen Opbrengst: ƒ 115,-.
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R 120 fol. 147 17-04-1755
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Mr. Frans van Heurn, waarnemer
van het comptoir der Beeden, dat, alhier, op 25-8-1753, enige huizen en stallen
midden op de dag, zeer schierlijk zijn afgebrand - t.w.:
- twee huizen van - de weduwe Aart Wilbers c.s.
- een huis, schuur en stal van - Peter Driessen.
- een huis en stal van - Goort Kuypers.
- een huis van - weduwe Hendrik Hendriks van Geldrop.
- de smidse en schop van - Jan Teunis de Smit
Welke huizen en stallen dicht bij elkander gelegen waren aan het ene einde van
het Dorp - doch door de menigte van mensen met de "branthaaken" enige stallen
en huizen "sijn ter nedergetrocken".
Enige in meest gevaar zijnde de daken met nat linnen gedekt en natgehouden door 
de menigte van ingezetenen, voorzien met emmers, tonnen en kuipen, draag- of
watertonnen, leren (ladders) en alzo met geweld geblust om de andere huizen te 
behouden.
Dat door de goede "iver en neerstigheyt" der ingezetenen volgens geobserveerde
precautiδn vervat in de resolutie - d.d. 6-2-1732 - op een gelukkige wijze de 
verdere voortgang van de voors. brand is geblust geworden en daardoor een me-
nigte huizen die in gevaar waren bewaard zijn gebleven.    
 
R 30 fol. 69 26-04-1755 1/2
- Michael Gyarmaty, Capiteyn Lieutenant van het gereduceerde Regiment Husaaren
  van Collonel Sandor - en
- Charlotte Hagenberg, zijn vrouw,
- Johan Michael Embst, Lieutenant van het vooors. Regiment - en
- Sofia van Hoorn, zijn vrouw,
- Anna Catarina Coene - g.g.m. van Hoorn,
- Frans E÷tv÷s, cornet van het voors. Regiment.
Allen wonende in het huis van de Heer Cotshausen, tegenover de Pastorie.
Zij verklaren:
De eerste twee comparanten hebben, op dinsdag 22 april l.l., tussen 7 en 8 uur,
gezeten onder de lindenboom aan de poort van het voors. huis.
Alstoen is voorbijgekomen Aalbers, predikant, met zijn vrouw, hun dochter en de
zoon van de schoolmeester.
Wanneer de eerste comparant op zijn plaats of in zijn stal was gegaan en de 
predikant en zijn gezelschap in de pastorie waren gekomen - zijn daar vandaan,
met geweld door de heg gekomen - twee grote soort van doghonden - behorende aan
de predikant, die tegelijk, zeer schielijk, op het lijf van de tweede comparan-
te aanvielen. Zij wist niet op wat voor wijze zij "haar tronie, hande en lig-
haam soude bedecken en conserveren" roepende om hulp en zoveel doenelijk was 
naar huis lopende.
De honden bleven aan haar rokken hangen tot op de plaats binnen de poort. Op
die wijze is zij ontvlucht en ontzet door assistentie van Juffr. Coenen, vijf-
de comparante.
In huis komende is zij "van alteratie in een floute nedergevalle" waarop direct
de chirurgijn Souve is gehaald die haar heeft "adergelaten, alsoo bedugt waare 
voor haar vrugt doordien hoog swanger is".
Daags daarop heeft zij echter nog "verscheyde floutens" gehad.
Verder verklaren de eerste twee comparanten dat zij gedurende de zes weken dat
zij hier nu gewoond hebben verscheidene malen van de grote honden overlast heb-
ben gehad, zowel in den hof als op de plaats.
De 3e, 4e en 5e comparanten verklaren dat zij, verleden en dit jaar, veel over-
last van de drie grote honden van de predikant gehad hebben en geattaqueert
zijn. Enz. enz.
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Zij hebben ook door de vorster vriendelijk laten verzoeken dat de predikant 
zijn grote honden op zou sluiten, doch tevergeefs. 
De vierde comparant verklaart verder, dat, toen zij acht dagen geleden met haar 
kind in de hof wandelde, de dochter van de predikant, voor de poort van de pas-
torie staande, terug in de pastorie ging en direct weer de straat op kwam met
twee grote honden die gelijk aan de heg van den hof kwamen lopen en met groot 
geweld op de heg aanvielen.
Zij heeft toen de vlucht genomen horende, tegelijkertijd, de dochter tegen haar 
moeder zeggen: Dat is mijn grootste vermaak".
De vijfde comparant verklaart verder, dat, op de 22e dezer maand, tegen den 
avond, de vrouw van de eerste comparant door de twee grote honden van de predi-
kant overvallen werd. Zij is "in floute neergesijgd en gelaaten geworden".
De zesde comparant verklaart, dat hij in gepasseerde winter, door de grote bon-
te hond van de predikant is gebeten achter in het linkerbeen en een galon van 
zijn huzarenbroek boven de kuit afgebeten en dat de oudste grote hond in zijn 
rok gebeten heeft.
Dat hij ook gezien heeft dat de oudste grote hond van de predikant "een kuyl
dapte opt kerkhoff aant graft alwaar een kleyn kint begraven was - en deselve 
hont met sijn stock daaraf gejaagt heeft. En alnog den voors. hont op een ander 
tijt opt kerkhoff agter het koor van de kerk heeft ontmoet, hebbende een stuck 
vlees, sonder te weeten wat vlees het was.            
Zij willen e.e.a. onder eede bevestigen.
R 30 fol. 71vo 26-04-1755 2/2

Verhoor van:
1. - Gerrit Jacobs van Hugten, 34 jaar,
2. - Antonetta - weduwe Arnoldus Tiele, 45 jaar,
3. - Joost Voermans, 28 jaar,
4. - Goort Jan Lomans, 22 jaar,
5. - Anna Maria Lomans, 13 jaar.
B. Of zij weten dat predikant Aalbers drie grote honden heeft, een 
soort doghonden. En of zij weten of deze honden hen of andere gebeten 
heb-

ben of overlast aangedaan hebben.
1. Verklaart dat in maart, zijn zoon Adriaan, oud 10 jaar, aan het huis van 
   Cotshausen had "geknickert" met verscheidene andere jongens, dat toen de 
dochter van Albers is gekomen met drie grote honden, waarop de jongen zijn 
gaan lopen. En zijn zoon, de knikkers oprapende door een hond, wit met zwarte 
oren, gebeten is in het rechterbeen, dwars over de scheen.
   Zodanig dat het bloed zijn "blocke" inliep.
   Alles zoals zijn zoon, thuiskomende, verhaald heeft.
   Zij hebben lange tijd moeten "plaassere" en enige tijd heeft hij niet kunnen 
   "gaan"           
   
2. "Verklaart, dat sij haare soon, genaamt Francis, verstaan heeft dat hij in 
   de winter l.l. een brieff heeft gebragt bij den Heer Albers en dat ΘΘn van 
de grote honde, wit van hair, is gebeete geworden.
   Dat denselve, van de dogter van den Heer Albers, is ontset geworden.
3. Verklaart, dat hij, op 7 april l.l., is geweest op de binnenplaats van Cots-
   hausen, waar de kapitein en luitenant van de huzaren wonen - en als smid
   "een houvast aan een vengster vastmaakte " en van de "leer" klimmende een 
   grote hond van Albers, zonder blaffen hem van achter in het rechterbeen ge-
   beten heeft, door de kous tot in het vlees. Zijnde een grote hond met zwarte 
oren.       
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4. Verklaart, op de plaats geweest te zijn toen Joost Voermans, als smid, aan 
   de muur of "vengster" wat maakte. En dat Joost van de ladder afkomende, 
riep: "daar bijt mijn den hont".
   En hij, comparant, bezig zijnde om een kar klot af te "stoote" opkeek en 
   een grote hond van de plaats zag lopen.
5. Verklaart, dat zij in de winter van de Wolfsberg komende, nevens de pastory,
   door de grote witte hond van de predikant in het linkerbeen is gebeten en 
   dat Antoni Claus en Wilhelmus van Riet den hond hebben opgejaagd.
Zij willen e.e.a. onder eede bevestigen.
R 97 fol. 71vo 26-04-1755 1/2
Het Corpus van Asten is schuldig aan Dirk van Lieshout, koopman, te Helmont,
- ƒ 2500,- α 2╜% - om daarmee af te lossen:
- ƒ 1000,- aan Schoneus - d.d. 18-2-1716, nr. 78.
- ƒ 1000,- aan Maria van Ravesteyn - d.d. 31-5-1720, nr. 54.
- ƒ  400,- aan Johannes van der Linden - d.d. 20-1-1710, nr. 38.
- ƒ  150,- aan Wilhemus Bruynen        , nr. 75.
Marge: Obligatie nr. 75 was ten kantore der Beede niet bekend - daarom zijn
       de andere sommen tot - ƒ 3000,- afgelost en wordt op fol. 75 een nieuwe
       obligatie gepasseert.
R 97 fol. 75vo 15-05-1755 2/2
Het Corpus van Asten is schuldig aan Dirk van Lieshout, koopman, te Helmont:
- ƒ 3000,- α 2╜% - om daarmee af te lossen:
- ƒ 1500,- aan Schoneus en Godefridus Coolen - d.d. 18-2-1716, nr. 78.
- ƒ 1000,- aan Maria van Ravesteyn - d.d. 31-5-1720, nr. 54.
- ƒ  400,- aan Johannes van der Linden - d.d. 20-1-1710, nr. 38.  
- ƒ  100,- aan Jacobus Losecaat - d.d. 18-7-1716, nr. 50.
- ƒ  150,- aan de kerk van Asten
Marge: 24-3-1773 gelost.       
R 120 fol. 148 03-05-1755 1/2
Antoni Arnoldus Meulendijk - draagt zijn erflijke goederen, die hem bij trans-
port - d.d. 9-4-1751 - aangekomen zijn, over aan zijn broeder, Jan Arnoldus 
Meulendijk.
Hij draagt ook nog over aan Jan Arnoldus Meulendijk - "alle gereede haaffe-
lijke en erffhaaffelijke goederen" zoals hij ze verkregen heeft - d.d. 
9-4-1751 - onder de last om zijn ouders te alimenteren en hun schulden te
voldoen - hetwelk nu door zijn broeder Jan zal worden gedaan. Alles op de wij-
ze en conditie zoals in de voors. acte is omschreven.
Jan Arnoldus Meulendijk neemt e.e.a. aan.
Nog compareerde Arnoldus Meulendijk, die voor zichzelf en mede namens zijn 
vrouw met het voorschrevene genoegen neemt.       
R 97 fol. 73 03-05-1755 2/2
Antoni Arnoldus Meulendijk verkoopt aan Jan Arnoldus Meulendijk, zijn broer, te
Leenderstrijp:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 3 l.

1. Goort Lomans
2. Jacobus Smits e.a. 
3. de straat

- land de Loverbosch 2 l.
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1. Peter van Bussel
2. Hendrik Haasen
3. de weg

- land de Warandacker 1╜ l.
1. de Warand van het Huis van Asten
2. Hendrik Haasen
3. de weg

- land den Heesacker 1 l.
1. weduwe Francis Timmermans
3. de weg

- groes het Lindert 3 l.
1. kn Peter Voermans
2. weduwe Paulus Geven
3. kn Marcelis Berkers

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-02-6/jr. aan het huis van Asten.

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 9-4-1751.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 97 fol. 74 12-05-1755
Peter Hoebergen verkoopt aan Hendrik Berkers:
- huisplaats, hof en aangelag 2 l.

1. weduwe Dirk Timmermans
2. de koper

- land 3/4e l.
1. Jan Teunis Jelis
2. Arnoldus Dirk Timmermans

- land 5 l.
1. Peter Hendriks
2. Jan de Laaser

- land 5 l.
1. het Broek
2. Goort Frans Roymans

Koopsom: ƒ 300,-
Waarvan - ƒ 200,- aan Arnoldus Francis Canters - zie transporten - 22-7-1754 en

                         - 
13-8-1754.
Marge: 20-12-1759 gelost.
R 24 fol. 29vo 05-05-1755
Martinus van Sonsvelt, te Weert, aanlegger - contra - Jan Baassen, gedaagde.
Aanlegger heeft nog te ontvangen wegens verschuldigde huishuur over 1748 - '49
- ƒ 11-10-0.
Telkens is beloofd te betalen, doch steeds "geabuseert".
R 120 fol. 149 15-05-1755
Mattijs en Peter vn Bussel, armmeesters, verhuren, met goedvinden van het Col-
lege, aan Dirk Willem Haasen: 
- een hoeve den Brant, op Voordeldonk
Zijnde van den Armen van Asten.
Huurtermijn: 8 jaar.
Lasten: voor de huurder.
Huursom: ƒ 37-10-0/jr.
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R 143 20-05-1755
Rogus Franciscus Schenaars, secretaris, te Aarle Rixtel, verkoopt "een partij
eyke en andere opgaande boomen" staande op zij hoeve - den Agterbosch, aan 
Voordeldonk.
- 37 kopen 128 bomen opbrengst: ƒ 168,-.
R 163 fol. 118 02-06-1755
Taxatie van de onroerende goederen van Cornelis Wouters van den Boomen -
overleden te Vlierden, 29-4-1755.

W
aarde
- groes het Bussels hoyvelt 4 l. ƒ 50,-
.

1. de Aa
2. de Beek

20e penning is ƒ 2-10-0.
R 97 fol. 77 24-06-1755
- Hendrik Kievits, molenaar, te Oosterwijk - en
- Cornelis Kievits, molenaar, te Oosterhout.
Zij verkopen aan Hendrien Coolen - weduwe Hendrik Hoefnagels:
- 1/5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes - te Ommel. 40 l.
  4/5e deel is van de kinderen Hendrik Hoefnagels.

Koopsom: ƒ 121,-.
R 163 fol. 119 28-06-1755
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Andriessen van Dijk -
overleden te Someren - 28-5-1755.

de helft van
Waarde

- den Hegacker 2╜ l. ƒ 
25,-

1. de weg
2. Peter Jan Wilbers

- den Witte-acker 1 l. 3 cops. ƒ 
20,-

1. de weg
2. weduwe Aart Symons

- land het Oulant 2╜ cops. ƒ 
6,-

1. Martinus van Hooff
2. Pieter Koppens

- een weiveld 4 l. ƒ 
40,-

1. Peter Marcelissen
2. de akkerweg

- groes Eypkensvelt 2 l. ƒ 
25,-

1. Peter Jan Wilbers
2. Goort Peters

- groes het Ven 1╜ l. ƒ 
15,-

1. Jan Andriessen
2. Dries Marcelissen

- groes in de Steegen 7 cops. ƒ 
10,-

 1-2. Mattijs van Bussel 
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3. de Loop  
ƒ

 141,-
20e penning is ƒ 7-1-0.
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R 24 fol. 32 07-07-1755
Den drost, aanlegger - contra - Jan van der Linden, aan den Ommelse Bosch,

gedaa
gde.
Gedaagde heeft "verbeurt" - ƒ 12,- omdat hij op 30-5-l.l. is bevonden "met
vuur bij hem hebbende aan de Corte-baane".
R 138 fol. 171 07-07-1755 1/2
Condities en voorwaarden waarop Francis Hiacintus Baron de Dongelbergen, Heer
van Blaarthem, zijn tiende, te Asten, zal verpachten.
Verpacht worden:
- de helft van - den Leegdijk,
-      - den Hoogendijk,
-      - de Beek
-      - de voorste Diesdonk,
-              - de agterste Diesdonk,
-              - Oostappel,      
-      - de Ommelsche Bosch.
- de Braselse tiende.
- de smalle tiende van alle voors. klampen.
R 138 fol. 174vo 17-07-1755 2/2
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 klampentiend, te Asten verpacht, over de oogst van 1755.
Volgen de voorwaarden:
- de helft van - den Leegdijk,
-      - den Hoogendijk, 
-      - de Beek,
-      - de voorste Diesdonk,
-      - de agterste Diesdonk,
-      - Oostappel,
-              - de Ommelsche Bosch.
- de Braselse tiende.
- de smalle tiende van alle voors. klampen.
R 143 12-07-1755
Marcelis van Neerven, te Vlierden, verkoopt, namens, weduwe Jan van den Broek,
thans wonende te Mierlo, en haar kinderen - de oogst te velde - aan den Ommel-
sebosch:
- 18 kopen opbrengst: ƒ 166,-
R 120 fol. 150vo 17-07-1755
- Hendrik Roymans, te Deurne - en
- Tiele Slaats, zijn aangesteld als momboiren over Hendrik en Maria, onm. 
kinderen van wijlen Laurens Willem Roymans - en Perijn Hendrik Slaats, beiden
overleden.
R 143 17-07-1755
Jan Aart Tielen verkoopt zijn oogst te velde.
- 15 kopen opbrengst: ƒ 107,-.
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R 97 fol. 78 19-07-1755
Bernardus Brunas verkoopt aan Pieternel van der Ent - weduwe Pieter van Riet:
- land den Berg - in het Dorp 1╜ l.

1. Jacobus Souve
2. de koper

 3-4. de wegen
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 32,-.
R 120 fol. 151 31-07-1755
Schepenen van Asten verklaren - op aanschrijven van 
- de Raad- en Rentmeester Generaal der Domeinen van Brabant, 
- de Raad- en rentmeester Generaal der Bede - mede namens 
- het comptoir der Verpondingen
dat, alhier, op 30-10-1732, ingevolge en ter voldoening van haar Ho. Mo. Reso-
lutie - d.d. 6-2-1732 - is gemaakt "een reglement op ongelucke van brant dat 
ingevolge  vandien  bij  het  doen  van  schouwinge  telkens  sijn  gevisiteert  de 
schoorsteenen, backovens, brouwerije, mouterije en andere vuurplaatsen off aan 
deselve eenige defecten sijn waardoor brant soude konnen worden veroorsaakt
en die bevonden werdende aanstons ordere gestelt om te doen maken".
Er wordt in april en september "geschout".
In augustus of september worden de waterpoelen "geveegt en gediept".
Sedert 1750 is een "nagtroeper" aangesteld, die er nog is.
Ook zijn de nodige "brantgereetschappen", goede brandhaken aangeschaft.
De ingezetenen met een huis zijn voorzien van een "leer", lantaarn, emmer,
die in tijden van brand gebruikt worden en die tijdens de schouwing gevisiteerd
worden.
Alles volgens de precautiδn vervat in de resolutie - d.d. 6-2-1732.
Die speciaal nagezien zijn in 1753 wanneer hier, op 25 augustus, enige huizen 
en stallen zijn afgebrand en dat toen de verdere voortgang van de brand door
ijverige ingezetenen op een gelukkige wijze is belet.
"en sijn ten tijde als voor, afgebrand de huysinge, schuur en stallinge
van Peter Driesse van Bussel, die jaarlijx van sijn goederen moet betalen"
- verponding ƒ 7-00-2
- in het reδel ƒ 7-00-2
- bede ƒ   2-10-4   

ƒ 16-10-08
Idem van Goort Kuypers:
- verponding ƒ 10-01-08
- reδel ƒ 10-01-08
- bede ƒ    4-19-12  

ƒ 25-01-12
Idem van weduwe Jan de Smit:
- verponding ƒ 4-10-0
- reδel ƒ 4-10-0
- bede ƒ   1-18-8  
        ƒ 10-18-08
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R 120 fol. 152vo 26-08-1755
Interrogatorium ter instantie van Hermanus Alberts,

predikant, alhier, om te verhoren 
1. Maria Willems van den Eerenbeemt, 38 jaar,
2. Pieter Martinus Janse, 26 jaar,
3. Peternel - weduwe Andries Verreyt, 56 jaar.  
B. Of zij niet kennen, Anneke, de vrouw van Gerrit van Riet, commies

van de tol en vorster, alhier.
1, 2 en 3 - Ja.
C. Of deze Anneke aan hen niet heeft gezegd - dat de dochter van Her-

manus Alberts "van kinde swaar ging, off groot ging en dat selfs 
in

de vijffde maand en dat deselve moeste kraame van Dirk Swanenberg,
 soon van de schoolmeester en hoe lang reekende".
1, 2 en 3 - Weten niets, aan hen is dit ook nooit verteld.
D. Wanneer op en welke plaats voorn. Anneke dit aan hen gezegd heeft 

ofwel, wie van haar huisgezin, dat aan hen gezegd heeft.
1. - Weet niets.
2. - Weet niets, maar heeft wel Dirk van Swaneberg horen zeggen "het is geen 
     soutsteen, is het er in, soo sal het er wel uytkomen".
3. - Verklaart "dat sij op een morge bij Hendrik Verberne wat vuur haalende,
     sonder den tijt te weete wanneer off den dag, de dogter van Gerrit van 
     Riet, genaamt Helena, sijde: "Wel, Nel, wat spraak gaater van Do. dogter,
     daarop sij, comparante, sijde, wat is dat ?  Daarop Helena sijde: "Wel dat 
er geseyt word, dat sij swaar gaat" sonder te seggen bij off van wien".
E. Wat zij verder weten.
1, 2 en 3 - Weten verder niets.
1. Verklaart nog dat zij haar verklaring onder eede wil bevestigen.
2. Wil dit ook wel doen - mits zijn verlette tijd betaald wordt.
3. Zij wil haar verklaring onder eede bevestigen.
R 16 fol. 17 08-09-1755
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, ged.
R 24 fol. 31vo 08-09-1755
- Den drost, aanlegger - contra - Jan Walraven, gedaagde.
  Gedaagde is beboet met - ƒ 12,- ter zake dat hij is "bevonde schelturff te
  steeke, met vuur bij hem, in de Peel".
- Idem, aanlegger - contra Steven Jansen, gedaagde.
  Gedaagde is op 28-5-l.l. aangetroffen "vuur stokende en brande in de Peel
  agter de Hut".
  Boete - ƒ 12,-.
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R 120 fol. 154 25-09-1755 1/2
    
Schepenen  van  Asten  certificeren  -  dat  Willem  Jan  Lomans,  wonende  alhier, 
staande ter goeder naam en faam, die, alhier, geen goederen bezit en niet in 
staat is om enige "regtscosten" te voldoen - zich wil begeven naar Antwerpen 
om daar in te vorderen - ƒ 31-12-0 van een vat geleverde cremerij "met verschot
op comptoir te Meyl, hem uyt dien hooffde volgens sijn schultboek van Juffr.
Riemsnijer competerende - sijnde gedaan den 7e oct. 1737".
Wij hebben hem "dese" vermits zijn armoede "pro deo" gegeven.
R 120 fol. 162 20-10-1755 2/2
Willem Jan Lomans, geeft procuratie aan Mr. de Bock, te Antwerpen, om namens
hem in te vorderen van Juffr. Riemsnijder - ƒ 31-12-0 van een vat geleverde 
cremerij, met verschot op het comptoir te Meyl - gedaan op 7-10-1737 - e.e.a.
volgens het schuldboek van de comparant.
Deze acte is "pro deo" gegeven wegens de armoede van de comparant.  
R 143 25-09-1755
Cornelis van Hombroek en Jan van Nievervaart, Heren van Asten, verkopen "eyke,
ipe, denne en andere boomen" staande op hun landerijen.
- 11 kopen bij de hoeve de Wolfsberg  50 bomen         
- 19 kopen in den Eekelhoff 319 bomen
- 14 kopen int Hopvelt  39 bomen
-  6 kopen bij de Schaapsdries  43 bomen
-  2 kopen in de Reukerdries  10 bomen
-  4 kopen bij de stallinge van het neerhuis  10 bomen
- 13 kopen achter het kasteel  65 bomen
- 31 kopen in de laan naar voorste Heusden 118 bomen
- 11 kopen achter het huis van Jan Tielen  44 bomen
- 13 kopen aan de nieuwe laan en aan den 

 Heusdense kamp  55 
bomen
-  9 kopen achter het huis van Dirk Janse  54 bomen
-  9 kopen in het Heytvelt  62 bomen
-  6 kopen tegenover Dries van Hugten  26 bomen

Opbrengst: ƒ 1377,-.
R 120 fol. 154vo 30-09-1755
- Goort Willem Loomans. molenaar - en 
- Peter Willem Loomans, oud borgemeester - beloven ieder, een voor al en elk 
als schuldenaar principaal, uit te keren en te betalen - ƒ 150,-/jr. aan en 
t.b.v. Heer Wilhelmus Francis Lomans, indien deze die nodig mocht hebben of in 
nood komt, zolang hij ze nodig mocht hebben of wel zijn leven lang. 
Mede compareerde:
- Johannes van der Linden - en
- Johannes Jansen, vierman, die verklaren dat de voornoemde "gelooveren" voor
de voldoening en nakoming van de - ƒ 150,-/jr. "suffisant, gegoeyt en geerft"
zijn.
R 120 fol. 155vo 01-10-1755
Drost en schepenen van Asten verklaren - dat Jan Peter Hoefnagels, alhier, uit
eerlijke ouders is geboren en altijd hier heeft gewoond.
Op 13 mei 1753, alhier is getrouwd met Alegonda Giele Zeegers, geboortig van 
Rooy, in overkwartier van Gelderland.
Zij hebben zich beide altijd gedragen als "egtelieden" en stonden en staan n≤g 
ter goeder naam en faam.
"Edog" is de voors. Alegonda, sedert drie α vier maanden "besogt geworden van 
onsinnigheyt waardoor deselve in een erbarmelijke staat geraakt is en somwijle
haar selve niet kan gadeslaan".
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Om die reden is haar man "genootsaakt en te rade geworden" haar te brengen naar 
een plaats, om zo mogelijk haar herstel en vorige verstand en kennis te bevor-
deren.
Wij verzoeken - Jan Peter Hoefnagels - en zijn vrouw, te laten passeren en hen 
de behulpzame hand te bewijzen.
R 120 fol. 156vo 02-10-1755
- Cornelis van Hombroek - mede namens 
- Jan van Nievervaart, Heren van Asten - ter eenre 
en
- Dirk Dirks van Someren, alhier, ter andere zijde.
De eerste comparant heeft aan de tweede comparant verkocht:
- de hoeve - de agterste Heusden
Zoals ze hem aangekomen is bij koop van de heerlijkheid Asten.
De hoeve is in huur en gebruik bij de koper.
Van de koop zijn uitgezonderd:
- de bomen, behorend bij de hoeve, die reeds verkocht zijn - en
- 40 bomen die komend jaar zullen worden geruimd.
Koopsom: ƒ 2000,- + ƒ 100,- onkosten - in twee termijnen - 12 α 1300,- gl. bij 
         het doen van het transport en de rest α 3% ΘΘn of twee jaar later.
Het transport zal plaats vinden "te Nieuwjaar a.s.".
De hoeve is belast met: 13 vat rogge/jr. a.d. Armen van Helmont.
R 120 fol. 158 09-10-1755
Schepenen  van  Asten  verklaren  -  dat  Frans  E÷tv÷s,  cornet  van  het  regiment 
Husaaren van de Collonel Sandor, hier is wonende "sijnde soveel ons bekent niet 
geremplaceert, nog ook geen andere bedieninge heeft".
R 33 - 52 13-10-1755 1/3

Aan het College, o.a.
Hendrik Roymans, te Deurne - en Tiele Slaats, momboiren van Hendrik, 16 jr. 
en Maria, 8 jr., onm. kinderen van Laurens Willem Roymans - g.g.m. Perijn Hen-
drik Slaats.
Zij hebben de nalatenschap nagezien.
- Uit het eerste huwelijk zijn nog in leven, de kinderen Peter, Margriet en 
  Hendrik.
  Uit dat eerste huwelijk zijn de kinderen nog aangekomen van hun grootouders:
  - goederen gelegen in de Wolfsberg.
  De kinderen zouden behandeld worden als ΘΘn kinderen en alzo gelijk en egaal 
te behandelen.
  Er is echter geen testament gemaakt. Dit is na overleg toch overeengekomen
  in die zin dat een verdeling gemaakt is t.w.:
Hendrik Laurens Roymans zal ontvangen:
- Alle "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke" goederen - meubelen, beesten,
  bouwgereedschap en oogst, zowel te velde als in de schuur.
  Hij zal alle schulden in de boedel voor zijn rekening nemen en dan nog aan 
  ieder van de onmondige uit betalen, zoals de andere kinderen gehad hebben,
  elk - ƒ 100,- α 3%.
  Deze onmondigen blijven in de kost en opvoeding bij Laurens Willem Roymans
  (sic !!) (m.i. Hendrik L. Roymans G.S.) de kosten hiervan zullen door de ge-
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  lijke erfgenamen gedragen worden.
- De goederen te Ostappen zullen, bij transport, overgaan naar voors. Hendrik 
Laurens Roymans, voor - ƒ 400,-.
  Voor ieder kind - ƒ 100,- (voor de onm. dus - ƒ 200,- samen).
- De goederen in de Wolfsberg, welke blijven in het bezit van de v≤≤r- en nß-
  kinderen, zijn nog belast met - ƒ 100,- t.b.v. Steven Jansen. De aflossing
  wordt betaald door alle kinderen.
De voogden vragen "fiat" voor deze regeling.
Marge: Omdat alles is gegaan in overleg met de naaste vrienden wordt toestem-
       ming verleend.
Bijlagen: R 118 - fol. 107   - 11-04-1739.
          R 119 - fol. 265vo - 10-12-1749.
R 120 fol. 160 18-10-1755 2/3
- Peter Laurens Roymans, te Venroy,
- Hendrik Jelis van Helmont - g.m. Magrieta Laurens Roymans,
  kinderen van Laurens Willem Roymans - en Maria Jansen van Helmont.
- Hendrik Willem Roymans, te Deurne en Tiele Slaats - als wettige voogden over 
  Hendrik en Maria, onm. kinderen van Laurens Willem Roymans, in tweede huwe-
  lijk - met Perijn Hendrik Slaats.
Deze voogden zijn in overleg en met consent van de naaste vrienden "te raade"
geworden om over de nalatenschap van de ouders der onmondigen te accorderen
met Hendrik Laurens Roymans, zoon uit het eerste huwelijk voors. - en is met
toestemming van het College - d.d. 13-10-1755 - decreetboek fol. 29 - toege-
staan om deze acte van transport van de vaste goederen en wat dies meer zij
te passeren.
Zij transporteren nu aan Hendrik Laurens Roymans, alhier:
- Alle "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" bestaande uit:
  - meubelen of huisraad, bouwgereedschap, hooi, stro enz. 
  zoals nagelaten door hun vader, Laurens Willem Roymans - en zoals het nu in 
gebruik is bij de voorn. Hendrik Laurens Roymans "met alle actien, preten-
  sien en crediten, soo voor- als nadeelige" - met uitzondering van - ƒ 100,-
  staande t.b.v. Steven Jansen - die met de vaste goederen - in de Wolfsberg -
  en gekomen van Jan van Helmont, voor de comparanten "int gemeen" blijven.
  Hendrik Laurens Roymans zal hiervoor moeten voldoen:
  - Alle pretenties en schulden, lasten enz. t.l.v. de nalatenschap van hun 
    ouders - zodanig dat de overdragers daarvan kost- en schadeloos gehouden
    worden - daarenboven nog - ƒ 200,- α 3% (ƒ 100,- voor ieder kind) in vol-
    doening van het "uytsetsel" zoals de eerste twee comparanten ook van hun 
    vader ontvangen hebben.
Mede compareerde - Hendrik Laurens Roymans - die verklaarde het gemaakte ac-
coord te aanvaarden.
En ook Hendrik en Maria, de onmondige kinderen van zijn vader te zullen opvoe-
den tot deze in staat zijn hun kost naar behoren te winnen "en sulx ten gemeene
costen van de erfgenamen int gemeen". en onderhouden   
           
R 97 fol. 78vo 18-10-1755 3/3
- Peter Laurens Roymans, te Venroy,
- Hendrik Jelis van Helmont - g.m. Magrieta Laurens Roymans,
  kinderen van Laurens Willem Roymans - en Maria Janse van Helmont - 1e huw.
- Hendrik en Maria, onm. kinderen van Laurens Willem Roymans - en Perijn Hen-
  drik Slaats - 2e huw.
  (voogden - Hendrik Willem Roymans, te Deurne en Tiele Slaats.)
Zij verkopen, na overleg, zie decreetboek 13-10-1755 - fol. 29 en 30 en ac-
te-boek - fol. 160, aan Hendrik Laurens Roymans, welke de goederen ook al in
gebruik heeft:
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- 4/5e deel, onverdeeld, in huis, hof en aangelag - te Ostappen 4 l.
1. de gemeente
2. de Heer van Milheeze    

- land naast het aangelag 15 l.
1. kn Jan Wilbers
2. de Heer van Milheeze

- de Rayacker 2 l.
1. Laurens Roymans
2. de Heer van Milheeze

- den agtersten Dries 3 l.
1. Andries Peters
2. de verkopers

- een Weyvelt 8 l.
1. Andries Peters
2. de Heer van Milheeze

- het Hoyvelt 7 l.
 1. Hendrik Goossens

2. de Heer van Milheeze
- een groesveld 6 l.

1. Laurens Roymans
2. ledige akkers van de gemeente

Belast met: ƒ 0-1-4/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 400,- α 

3%.
R 24 fol. 32vo 13-10-1755
De drost, aanlegger - contra - Peter Marcelissen, gedaagde.
Gedaagde is nog verschuldigd, hoewel hij zou komen betalen - ƒ 4-5-0 van 
jura en verschot - d.d. 25-1-1749.
Aanlegger wil het "ter taxatie en moderatie" voorleggen.
R 120 fol. 158vo 17-10-1755
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Wilhelmus de Bruyn, collecteur van 
's landsverponding, 1753, in arrest, de vaste goederen van:
- Jan Dirks van Hugten tot verhaal van: ƒ 19-17-06
- Jan Antonis van der Linden ƒ 10-00-00
- weduwe Willem Roefs ƒ 23-
10-00
- Jan Peter Maas ƒ 18-
04-06
- Dirk Joosten van Hugten, nu de kinderen, aan de Leensel  ƒ 15-12-02
- Hendrik Hendriks c.s. ƒ  6-14-02
- weduwe Andries Verreyt en kinderen, in het Dorp ƒ  4-16-00
  
R 24 fol. 33vo 21-10-1755                
Gerart Reyners, te Sevenum, aanlegger - contra - Peter Joosten van Hugten,

gedaa
gden.
Aanlegger heeft, in october 1751, een koe verkocht en geleverd aan gedaagde -
ter somme van ƒ 11-15-0.
Ondanks aanmaningen zijn deze tot nu toe niet betaald.
R 33 - 52 27-10-1755
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger.
- contra 
Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
o.a.:
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 3. Gedaagde heeft, op 11-1-1755 - een huis, hof, land en groes - verkocht aan
    Leendert Lambers.
 5. Met de kosten van de 40e penning en jura - door aanlegger voorgeschoten.
 9. De schuld bedraagt - ƒ 27-14-0.
10. Deze hadden reeds lang betaald moeten worden.
Reden om te "dagvaarden".
R 97 fol. 81 28-10-1755
Hendrik Jacob Martens verkoopt aan zijn broeder, Antoni Jacob Martens, te Lies-
sel:
- hei en groes in de Haage 2 l.

1. de koper
2. Francis Aarts
3. de Aa
4. het Sant

Verponding: ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 36,-.
R 120 fol. 162vo 30-10-1755
Schepenen van Asten certificeren dat:
- Rudolf Christiaan Fredrick Lilly, gepensioneerde lieutenant, onder het twee-
  de battaillon van de Vorst van Waldeck, thans hier woont en voor zover wij 
  weten niet geremplaceert is en nog andere bedeningen heeft.
- Idem - Fredrick Ronstorff, gepensioneerde venderig van het tweede battaillon
  van de Vorst van Waldeck.
- Idem - Ludewig Schenckel, gepensioneerde venderig  van het eerste battaillon
  van de Vorst van Waldeck. 
R 120 fol. 163vo 03-11-1755
Maria Droessen, 29 jaar - g.m. Hendrik Verreyt, wonende in de Steege, alhier,
verklaart ter instantie van Luycas Vorstenbosch, te Best - dat zij, comparante,
geboortig is van Best en dat zij toen ze veertien was heeft "gedient" in Hol-
land en zeven jaar later weer bij haar ouders in Best is komen wonen - die toen
woonden, in een huis van Claas van Dooremaale, in den uithoek - de Nuyst.
Zij, comparante, heeft de requirant in deze gekend, zijnde getrouwd en wonende 
bij de Kerk, te Best.
Zij heeft van hem geen oneerlijke off niet betamelijke conversatie, aanvattinge
in woorden, dadelijkheden off werke ondervonden" veel minder nog dat hij haar 
aangesproken of geweld aangedaan heeft om te verkrachten of iets dergelijks, 
alzo geen "familaire"  omgang of conversatie met hem heeft gehad.
Zij wil, indien nodig, e.e.a. onder eede bevestigen.
R 120 fol. 164vo 24-11-1755
- Philips Tomas Verleysdonk, te Vlierden, 
- Jacobus Baassen - g.m. Francyn Verleysdonk,
- Jenneke Tomas Verleysdonk.  
Als kinderen van Tomas Verleysdonk - en Maria Meusse, beiden overleden, repudi-
eren en abandonneren de nalatenschap van hun ouders, welke bestaat uit "gereede 
vaste en andere goederen" t.b.v.:
- Hendrik van der Paalen - g.m. Anna Tomas Verleysdonk - of aan degenen die 
menen daarop recht te hebben.
Hendrik van der Paalen neemt de nalatenschap aan met alle schulden en lasten 
vandien. Hij zal de overige comparanten hiervan kost- en schadeloos houden.
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R 143 24-11-1755
Hendrik van Geffen, wonende op het neerhuis van het kasteel, verkoopt "enige
gereede goederen".
o.a.:
- drie koeien ƒ  38,-
- zes kalveren ƒ  33,-
- 63 schapen ƒ 142,-
- hooi - stro ƒ  62,-
- rogge ƒ  12,-

Opbrengst: ƒ 304,-
.
R 143 27-11-1755
Weduwe Hendrik Aarts, op Voordeldonk, verkoopt "gereede meubilaire goederen".
o.a.
- een os ƒ 20,-
- twee koeien ƒ 28,-

Opbrengst: ƒ 99,-.
Op 19-7-1756 verkoopt zij "de oogst te velde":
- 10 kopen Opbrengst: ƒ 46,-.
R 30 fol. 73 28-11-1755 1/3

Verhoor van:
1. Aalbert Verreyt, 25 jaar,
2. Johanna Smits, 27 jaar - g.m. Aalbert Verreyt,
3. Jenneke Vogels, 68 jaar - g.g.m. Bernardus Graets.
B. Of  zij,  deponenten,  wonen  in  een  "camer"  van  Jacobus  Souve, 
nevens 

de Kosterij.
1. Hij woont daar met zijn vrouw en zijn moeder, de weduwe Bernardus Graats.
3. Ja.
C. Of op vrijdag, 14 nov. l.l., rond zes uur in den avond, de deur 
van 

de  "camer"  was  gesloten,  zeer  schielijk  en  onverwacht,  enige 
perso-

nen, hier wonende, zijn gekomen die aanstonds Aalbert en zijn 
moeder 

omsingelden.
1. Ja.
2. Was niet thuis, maar in het huis van Jacobus Souve.
3. Ja.
D. Of  voorn.  personen  niet  waren  Dirk  van  Swanenberg,  Joost 
Voermans, 

Antoni de Kuyper en Adriaan, de knecht van Antoni Voermans en dat 
zij

Aalbert Verreyt niet onder de armen hebben gevat en zo uit zijn 
wo-

ning hebben gesleept.
1. Is met het haar gevat door Adriaan en op straat tegenover de kosterij "ter 
   aarde nedergedruckt" en met het haar weer opgetrokken door Joost Voermans,
   Pieter Verberne en Antoni de Kuyper.
2. Heeft van verre gezien dat haar man onder het volk werd weggevoerd. Zonder
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   te kunnen zeggen, door de alteratie, door wie en dat het volk haar naar huis 
   heeft doen gaan.
3. Verklaart dat het gegaan is als in het artikel.
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E. En nadat voorn. Aalbert Verreyt uit zijn woning was gesleept en 
ge-

trokken, ofschoon hij telkens bad en verzocht om vrijgelaten te 
wor-

den door voorn. personen is vervoerd op het Martvelt, aan en 
onder de

kaak en aldaar enige tijd is vastgehouden door Joost Voermans en 
An-

tonie de Kuyper, komende mede een menigte omstanders, waaronder 
Dirk

Swanenberg met een stok of zweep wenkte en op dit wenken Aalbert 
op

een kar werd gedrukt, getrokken aan armen en haar, gebonden met 
een 

dik touw om het lijf en hals. 
 
1. Dat hij schuin op de kar heeft gezeten en gebonden is geweest. Dat hij Dirk 
Swanenberg zag wenken en zei: "Swaneberg, segget maar, gij hoeft niet te 
   wenke, want ik sie het genoeg".
2. Heeft op het tumult en geraas van verre haar man nagegaan en hem dan aan de 
   kaak zien staan. Zij is toen naar huis terug gebracht, zonder verder iets te
   weten.
3. Verklaart als vermeld, doch het wenken van Swanenberg niet gezien te hebben.
F. En den voorn. Aalbert, alzo op geweldige wijze op de kar gebonden 
zijnde, daarbij op die wijze niet mede heeft moeten zitten zijn 

moeder, en op die wijze samen zijn rondgevoerd door de straten 
van 

het Dorp en aan de herbergen stil gestaan, onder andere aan de 
her-

berg van Gerrit van Riet, waar de voerlieden van de kar order 
vroe-

gen aan Swanenberg, zijn gevoerd naar de Waterpoel, waar Aalbert 
op

blote  knieδn  op  de  straat,  voor  alle  man,  zijn  vrouw  om 
vergiffenis              heeft moeten bidden of dat zij hem anders door de poel 
wilden slepen. 
1. Zo is het geweest.
2. Is enige tijd weggeweest en t.h.v. de weduwe Jan Flipse zijnde, is gehaald
   door Dirk van Swaneberg en willem Roefs, zeggende: "Gij moet medegaan, zij
   moete om vergiffenis bidde en U sal geen leet geschiede".
   Zijnde toen meegegaan aan de waterpoel, in het Dorp, alwaar haar man om 
vergiffenis heeft gebeden.
3. Verklaart als gevraagd en dat zij met haar zoon op de kar is gevoerd tot op 
het Martvelt. Werdende door iemand uit het volk gezegd: "Doe oude blixem,
   wij sulle U in de ploeg spanne, en door U eyge koole omploege".  
G. En of zij na het voorschrevene gedaan te hebben samen naar huis 
zijn             gegaan doch dat onderweg, op bevel van Joost Voerman, de 
moeder van 

Aalbert, haar dochter, op haar knieδn om vergiffenis heeft moeten 
          bidden.
1, 2 en 3 - Ja.
H. Wat hen nog meer bekend is. Wie de kar getrokken heeft. Wie op de 

hoorn geblazen heeft enz. enz.
1. De kar is getrokken door o.m. Jan Brunas, Jan van Hoek, Joost Voermans, An-
   toni de Kuyper en de knecht van Antoni Voermans.
2. Weet niets meer.   
3. Als 1. En dat Dirk van Swanenberg naast de kar liep met een stok of zweep in 
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de hand.   
   
Zij hebben e.e.a. onder eede bevestigd. 
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R 30 fol. 76 09-01-1756 2/3
Verhoor van:

- Jan van Hoek, 26 jaar.
- Hendrik Coopmans, 32 jaar.
C. Of,  op  14  november  1755,  Aalbert  Verreyt  en  zijn  moeder,  de 
weduwe   

Bernardus Graats, met geweld uit hun huis zijn gehaald, gestoten 
en 

gesleept zijn geworden en na enige tijd onder de kaak gestaan te 
heb-

ben niet op een kar zijn gebonden - enz. enz.     
Of dit niet gedaan is door verscheidene personen en op order van 

Dirk
Swaneberg, schepen.

1. Verklaart als in het artikel en dat Dirk Swaneberg hem in zijn huis kwam 
   roepen, hebbende nog enige mensen bij zich, zeggende ten hem: "Allo, gij 
   moet mede". Waarop hij gezegd heeft, aan tafel zittende om te eten "Ik moet
   eerst gedaan hebben met eete".
   Zeggende, Dirk Swaneberg,: "Wat, andere menschen die late het eete wel 
   staan, gaat maar mee voort".
   Deponent is daarop meegegaan en heeft gezien - zoals in het artikel.
2. Heeft gezien dat Aalbert Verreyt en zijn moeder op de kar zaten en gebracht 
werden naar het Martvelt.        
D. Of Aalbert Verreyt en zijn moeder, op de kar zittende, niet het 
Dorp

zijn rondgevoerd - enz. enz. 
Of niet het meeste gedaan werd door Joost Voermans e.a. en op ver-
zoek van Dirk van Swaneberg.

1. Verklaart dat het zo geweest is.
2. Heeft wel gezien dat Dirk Swaneberg met een zweep in de hand naast de kar 
ging, als een voerman.
   Hij heeft verder gehoord dat de vader van Dirk Swaneberg tegen hem, Dirk, 
   zei: "Sagjes, gij moet soo den baas niet speele" of dergelijke woorden.
R 30 fol. 78vo 09-01-1756 3/3

Verhoor van:
1. Wilhelmus van Riet, 23 jaar,
2. Jan Brunas, 31 jaar,
3. Pieter Verberne, 25 jaar,
A. Of zij weten dat, op vrijdagavond, 14 nov. 1755, rond zes uur, 
Aal-

bert  Verreyt  en  zijn  moeder,  met  geweld  uit  hun  huis  zijn 
gehaald, 
          gestooten en gesleept en enige tijd onder de kaak gestaan hebben.

Vervolgens met geweld op een kar gebonden en daarop blootshoofds 
zit-

tende door de straten zijn gevoerd en aan de Poel op zijn knieδn 
om

vergiffenis heeft moeten bidden.
1. Verklaart gezien te hebben dat Aalbert en zijn moeder bij de kaak stonden en 
heeft ze op een kar zien zitten, terwijl Antoni de Kuyper mede op de kar 
   was. 
   Hij heeft ook gezien dat Dirk Swaneberg "de deur" van Aalbert Verreyt heeft
   opengedaan en op den dorpel of in het huis gestaan.
2. Weet wel dat e.e.a. gebeurd is doch door de drukte heeft hij geen personen 
   kunnen onderscheiden.
3. Verklaart dat hij op de bewuste avond in zijn huis door Dirk Swaneberg is 
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verzocht  geworden:  "Gij  moet  medegaan".  Hij  heeft  daarop  zijn  eten  laten 
staan en is meegegaan, achter door den hof van de schoolmeester, een andere 
partij is gegaan door de hof van Jacobus Souve, om het huis te bezetten.

65



   Hij weet echter niet wie er allemaal bij waren. Wel, dat Dirk Swaneberg "de
   deur" van Aalbert Verreyt open deed.
   Hij, deponent, is kort daarop ook in huis gekomen met andere, zonder te we-
   ten wie, en dat zij Aalbert toen op de kar gebracht hebben.
D. Of zij weten dat Dirk Swaneberg, hen en andere personen, geroepen 

heeft en leiding heeft gegeven aan het geheel.
1. Weet dat, op 14 nov. l.l., Dirk Swaneberg, 's morgens bij hem is gekomen,
   zeggende: "Dat hij 's avonds om half zes op het Martvelt zou komen om Aal-
   bert door de Poel te slepen, omdat hij zijn wijf misdaan had".
   Antony Kuypers, welke bij hem, deponent, was kreeg opdracht om het bij hem 
   in de straat aan de jonggezellen bekend te maken.
   's Avonds is hij naar het voors. huis gegaan, waar Dirk Swaneberg, hem en 
   onder meer Pieter Verberne, commandeerde dat zij door de hof van de school 
meester zouden gaan en enige anderen door de hof van Jacobus Souve - zeggen-
   de, hij Swaneberg: "Ik sal in huis gaan en mijn pijp aansteeke en als ik de
   tang laat vallen, dan is hij er in".
   Zonder verder iets te weten.
   Verder heeft hij gezien dat Dirk met een zweep in de hand door het volk 
   liep, zeggende: "Maak plaats".
2. Weet niets.
3. Heeft alleen nog Dirk Swaneberg horen zeggen: "Maak plaats".  
  
R 97 fol. 81vo 28-11-1755
- Johannes Martens - g.m. Elisabet Dirk van Hugten,
- Antoni Marten van Deursen - g.m. Peternel Dirk van Hugten, te Deurne,
- Antoni Hendriks - g.m. Maria Dirks van Hugten.
Zij verkopen 2/5e deel, onverdeeld, aan hun zwager. Peter Joosten van Hugten -
en 1/5e deel aan hun zwager, Tomas Hendriks, in:
- huis, hof, aangelag, land en groes 17 l.

1. weduwe Hendrik Slaats  
2. Dielis Hendriks van de Leensel
   en het heiveld van de Heren van Asten

 3-4. de Aa
- den Langenacker 6 l.

1. Dielis Hendriks
2. weduwe Hendrik Slaats

- land de Waterlaat
1. Dielis Hendriks
2. weduwe Hendrik Slaats

- land de Liesselse hey 3 l.
1. Dielis Hendriks
2. de Liesselse hey

- land de nieuwe Erve 2 l.
 1-3. de hey

- groes het Hoyvelt 10 l.
1. Dielis Hendriks
2. de Aa

- groes het Smalveltje 1╜ l.
1. weduwe Eymert Goossens
2. weduwe Hendrik Slaats  

Belast met: 6 vat rogge/jr. aan het Catalijne-gilde, te 's Bosch - in
      kapitaal: ƒ 133-18-9.

- ƒ 0-6-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 180,-.
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R 97 fol. 83vo 28-11-1755
Tomas Hendriks en Peter Joosten van Hugten verkopen aan Goort van Doorn, te
Liessel:
- voor van de Langenacker - aan de Vlierdense hey - af te delen 2 l.

1. Dielis Hendriks  
2. weduwe Hendrik Slaats
3. de Vlierdense hey
4. het overig deel van de Langenacker

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 31,-.
Tomas Hegndriks heeft recht van terugkoop binnen zes jaar.
R 97 fol. 84vo 10-12-1755
Hendrik Coopmans verkoopt aan Jan Verhoysen, vierman:
- groes het Voorsteveltje ╜ l.

 1-3. de weg naar de Wolfsberg en Someren
2. Hendrik Verberne en weduwe Jan Smits  
4. Antoni Voermans

Belast met: ƒ 0-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 180,-.

R 97 fol. 85 10-12-1785
Dirk Dirk Jansen verkoopt aan Arnoldus Leenaarts, koopman, te Helmont:
- een obligatie van - ƒ 500,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 
  11-5-1750 - nr. 76b.

Koopsom: ƒ 500,-.
R 97 fol. 86 10-12-1755
Goort Antonis van Bussel verkoopt aan Arnoldus Leenaarts, koopman, te Helmont:
- een obligatie van - ƒ 500,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 
  11-5-1750 - nr. 65.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn broeder Frans Antoni van Bussel. 
  Koopsom: ƒ 500,-.
R 163 fol. 120vo 12-12-1755
Taxatie van de onroerende goederen van Juffr. Anna Barbara Costerius - over-
leden te Weert - 7-11-1755.

W
aarde
- 5/8e deel van de goederen vernoemd in: 
  R 163 - fol. 98vo - 10-8-1753 ƒ 
169,-
20e penning is ƒ 8-9-0.
R 97 fol. 86vo 15-12-1755
Joseph Verhorsert, te Asten, verkoopt aan Willem Goris:
- huis, stal, schop, hof en aangelag - te Ommel 3 l.

1. Jan Verreyt
2. Peter Jan Wilbers

- den Uytfang 5 l.
1. Jan Verreyt
2. de gemeente

- den Espenacker 1╝e l.
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1. Jan Goort Lomans
2. Jan Verreyt

- de Loo 1╜ l.
1. weduwe Hendrik de Zeeger
2. de hey

- groes de Wouterman 3 l.
1. Jasper Peters
2. Jan Goort Lomans

- een weyvelt in de Engelse beemden 2╜ l.
1. weduwe Peter van de Vorst
2. weduwe Goort Canters

- een weyvelt aan den Meulendijk 3 l.
1. Joost van Rest
2. Jan Jacobs Verberne

- groes het Goor 3 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Goort Lomans 

Belast met: ƒ 2-5-0/jr. aan het Gemene Land.
Laatste transport - d.d. 8-2-1752.

Koopsom: ƒ 205-5-0
Waarvan ƒ 50,- α 3%.
Marge: 15-1-1771 - gelost aan Lucia Hoefnagels - g.m. Joseph Verhorster, te 

         Horst.
R 97 fol. 88 18-12-1755

Francis Plenders is schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 100,- α 3%.
Deze - ƒ 100,- zijn door weduwe Cornelis Lambers geschonken aan den Armen.
Marge: 2-2-1763 - gelost door de erfgenamen en opnieuw uitgezet aan de zoon van
                  Francis Plenders, Willem, Pieter en Jan Slaats.
R 97 fol. 88vo 18-12-1755

Jan Tomas Hoefnagels is schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 75,- α 3%.
Deze - ƒ 75,- zijn door de weduwe Cornelis Lambers geschonken aan den Armen.
R 120 fol. 166 30-12-1755
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Hendrik Paulus c.s., borgemeesters,
St. Jan 1753 - '54, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus van Hooff, aan den Astense Dijk, tot
  verhaal van de resterende reδele verponding van 1-1-1753 - 31-12-1753 -
  ter somme van ƒ  9-01-00 
- Idem van Antoni Franse van Bussel ƒ  8-14-14
- Idem van Jan Janse Walraven ƒ  7-02-00
- Idem van Dirk Joosten van Hugten - op de Leensel

ƒ 10-02-00
R 120 fol. 168 30-12-1755
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Wilhelmus de Bruyn, collecteur van 
's landsverponding, 1753, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus van Hooff, aan den Astense Dijk - tot verhaal
  van de resterende verponding over 1753 - ter somme van ƒ 12-09-00
- Idem van Willem van Vlockhoven, aan de Beek ƒ  5-07-00
- Idem van Johan Martens, te Ostappen ƒ 19-09-08
- Iden van Hendrik Meusse Roymans, te Ommel ƒ  3-14-00
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- Idem van Hendrik en Peternel Benders van Hooff, aan 
Voordeldonk ƒ 17-05-04

R 120 fol. 169vo 31-12-1755
- Antoni Jacob Kuypers - g.m. Engel Peter Baltus, beiden hier present, ter 
  eenre - en
- Peter Smets - g.m. Helena Antonis Verhees,
- Peter Antonis Verhees, te Leende - en
- Antoni Verhees.
Allen meerderj. kinderen van Antoni Verhees - en Engel Peter Baltus - ter an-
dere zijde.
De twee eerste comparanten verklaren dat ze bij het aangaan van hun huwelijk
geen contract van huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt. Maar wel dat Engel Pe-
ter Baltus v≤≤r en t.b.v. haar drie voorn. kinderen, verwekt bij Antoni Ver-
hees, heeft gemaakt een staat en inventaris - "en dewijle nu sij met haare man 
als voore en haare drie kinderen van haare eerste man merken dat over deselve 
nalatenschap, na ΘΘn van haar overlijden, met de langstlevende offwel met haar 
kint, Antonet, verwekt in dit huwelijk, eenige disputen off oneenigheden mogte 
komen te ontstaan tot nadeel van de ΘΘn off ander". 
Om e.e.a. te voorkomen is de comparante aangeraden om "minnelijk accoort" te
maken om, nß het overlijden van man of vrouw, dit na te komen
- De comparanten zullen zich reguleren naar de gemaakte inventaris.
- "Maar dat alle de nalatenschap van haare voorn. ouders, tans sijnde off ko-
  mende sonder onderscheyt vanwaar deselve gekomen sijn egaal bij de v≤≤rkinde-
  ren en kint van dit tegenwoordige huwelijk sullen worden geerft, genooten 
  en gedeelt even off het kinderen van eender bedde waare".
Dit "minnelijk contract" zal dus gehouden worden voor een contract van huwe-
lijksvoorwaarden.
De langstlevende van de eerste twee comparanten mag de goederen, gedurende zijn
of haar leven, blijven bezitten of deze gebruiken tot behoorlijk levensonder-
houd. 

69



R 120 fol. 171 03-01-1756
- Wilbert Peters van Bussel - g.m. Jenneke, dr. Joost Jan Wilbers - en
- Jan Peters van Bussel - g.m. Peternel, dr. Joost Jan Wilbers,
Zij delen de nagelaten vaste goederen van hun vrouwe ouders.
1e lot: Wilbert
- land het Kempke - ontrent het Dorp 2╜ l.

1. Mattijs van Bussel
2. Jan Smits

- groes in de Steegen 3 l.
1. Mattijs van Bussel 
2. Peter Marcelis

Verponding: ƒ 2-10-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-8/jr.
2e lot: Jan
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. de gemeente
2. weduwe Pieter van Riet

- den Eysboutacker 3 l.
1. Jan Tijsse van Dijk
2. Marcelis Geven

- het voorste Weyvelt - den Doornman 6 l.
1. Jan Tijssen
2. Willem Joosten

- groes het agterste Kempke 4 l.
1. Jan Driessen
2. Peter Jan Wilbers

- den dries aan de schuur met de ondergrond van de schuur 2╜ l.
1. Peter Jan Wilbers
2. het straatje

- land naast de Tiendschuur 4 l.
1. Marten van Dijk
2. Peter Jan Wilbers 

- het Heytvelt - neven het straatje 3 
cops.

1. Peter Jan Wilbers
2. het straatje

- 1/3e deel van de Bevertkoot - zijnde groes 6 l.
1. Marten van Dijk
2. Jan Smits

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

- den Fransenacker 1╜ l.
1. Jan Tijssen van Dijk
2. Peter Jan Wilbers

- het Drieske aan de Tiendschuur ╜ l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Marten van Dijk

- ╝e deel van de Jansacker 2╜ l.
1. Jan Smits
2. Martinus van Hooff

- land het Lanckackerke 7 cops.
 1-2. weduwe Aart Symons

- den halven Kamp met het Heytvelt 3 l.
1. Peter Jan Wilbers
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2. Jan Tijssen van Dijk
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

- ƒ 1-05-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 17-17-2/jr.
Bede - ƒ  3-11-2/jr.
R 30 fol. 78vo 09-01-1755 1/2

Verhoor van:
1. Hendrik Haasen, 31 jaar,
2. Jenneke Driessen, 47 jaar - g.m. Hendrik Haasen,
3. Margrieta Janse van Helmont, 23 jaar.
4. Pieter Haasen, 27 jaar, wonende als knecht bij zijn broer, Hendrik.
C. Of  Pieter  Haasen  en  Margrieta  Janse  van  Helmont,  op  verleden 
zater-

dag, voor het gerecht, alhier, zijn ondertrouwd en of zij daarna 
niet           de verdere dag hebben doorgebracht t.h.v. de twee eerste 
deponenten, in de Wolfsberg.
1 t/m. 4. Ja.
D. Of aan iemand van de deponenten niet is verzocht om aan de jongge-

zellen of naburen een drinkgelag, dans- of "quanselbier" te geven.
Door wie is dit verzocht.

1 t/m. 4. Door niemand is enige verzoek gedaan.
E. Of  op  het  weigeren  of  niet  geven  van  het  bier  aan  hen  geen 
dreigemen-

ten zijn gedaan, dat er "getafelt" zou worden.
1 t/m. 4. Zij weten niets van dreigementen.
F. En of op de zaterdagavond, 3 jan. 1756, aan hun huis een groot 
geraas           is gemaakt en door een grote menigte allerhande beenderen van 
beesten,            dode katten, honden, mensendrek, karren, rond hun huis is 
gebracht. 

Wie hebben dit gedaan.                  
1 t/m. 4. Verklaren - dat zij een geraas van volk op de straat gehoord hebben 
          en dat er op een hoorn of dergelijk geblazen werd. 's Anderendaags-
          morgens hebben zij bevonden dat, tien of veertien, karren langs of 
tegenover  het  huis  stonden  en  dat  daarop  beenderen,  stro  en  ook  een 
pot met mensendek was.     
G. Wie waren hierbij.
1 t/m. 4. Zij hebben wel horen zeggen, of menen aan de stemmen gehoord te heb-

ben, dat daar bij waren, Francis, zn. Francis Plenders, Hendrik 
Dirk 

Timmermans, Aart Hendrik Aarts, wonende bij Jan Tomas, Jan, de 
knecht 

van Hendrik van der Paale, Francis Willem Walrave, knecht van Jan 
Verberne.
Verder heeft de eerste deponent gehoord, toen het volk wat weg 

was en           hij in zijn schop ging kijken of er kwaad gedaan was, dat Dirk 
Swane-
          berg tegen het volk op straat zei: "Soo jongens, gaat maar voort".  
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
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R 30 fol. 82vo 10-01-1755 2/2
Verhoor van:

1. Paulus van Bussel, 32 jaar,
2. Peter Jan Aarts, 45 jaar,
3. Jacobus Baassen, 30 jaar,
4. Jan Adriaan van Doorn, 18 jaar en wonende bij Hendrik van der Paale.
B. Of zij weten dat, op vrijdagavond, 3 jan. l.l., is geblazen op 
den               hoorn en een groot geweld is gemaakt in de Wolfsberg, rond 
het huis              van Hendrik Haasen en dat er veel personen aanwezig 
waren. 
1 en 2. Hebben dit wel gehoord - doch niets gezien omdat zij in huis waren.
3 en 4. Hebben dit gehoord en gezien.
C. Of aan het voors. huis niet een menigte karren zijn gebracht met 

daarop beenderen van beesten, een dode kat en andere vuiligheid.
Waar die karren gehaald zijn.

1. Weet niets. Heeft alleen, om negen uur 's avonds, een partij karren voor het 
   huis van Hendrik Haasen zien staan.
2. Weet niets. Heeft alleen, de volgende morgen, bij het huis van Hendrik Haa-
   sen, veertien of vijftien karren zien staan, waaronder de zijne. Hij heeft
   deze weer in zijn huis gebracht, zonder te weten wie de kar uit zijn huis 
gehaald heeft.     
3. Weet niets.
4. Weet er van - en heeft met Francis Francis Plenders, Hendrik Dirk Timmermans
   en Aart Hendrik Aarts de karren bij de naburen in de Wolfsberg gehaald. 
D. Wie e.e.a. gedaan heeft en of Dirk van Swaneberg leiding gaf en 
hen

aanzette. Ook nog - of hen nog meer bekend is.
1. Heeft, vroeg in de avond over de straat gaande, gezien en gehoord dat 
   Francis Francis Plenders, Francis Willem Walraven, Jan, de knecht van Hen-
   drik van der Paale en Dirk Timmermans tegen elkander zeiden: "Wij sullen 
   gaan tafelen en de hoorens haalen".
2. Heeft alleen een hoop volk voorbij zijn huis zien komen, waaronder Francis
   Walraven, waarop hij, deponent, tegen deze zei: "Is het vlees haast gaar,
   dan sal ik er een stuck komen afsnijen".
   Waarop Francis zei: "Ja, het is zo gaar".
3. Heeft, staande voor het huis van Peter Jan Aarts, een partij volk, zingende
   voorbij zien gaan en Francis Walraven horen zingen - verder als 2.
4. Heeft verscheidene personen op den hoorn zien blazen - "wie van hen het bes-
   te kon".
   Verder dat Dirk Swaneberg over de straat gaande, zei: "Jongens, maakt dat 
   gij het wel doet, of gij hebt er schande van".
De drie eersten hebben e.e.a. bevestigd onder eede.
De vierde is na zijn verklaring weg gegaan.
R 120 fol. 173vo 10-01-1756
Marcelis Geven, aan den Astense Dijk, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn erfgenamen worden: 
  - de vijf kinderen van zijn overleden broeder, Paulus Geven - en 
  - de drie kinderen van zijn broeder, Willem Geven.
- Zij zullen wel aan zijn, testateurs, neef, Mattijs Paulus Geven, v≤≤r-uit
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  en boven zijn aandeel, moeten uitkeren - ƒ 100,-.   
R 97 fol. 89 12-01-1756
De Heren van Asten laten, door Jacobus Losecaat, verkopen aan Dirk Dirks van 
Someren:
- huis, hof en aangelag - op Heusden 9
3 l.

1. de straat
 2-3. Willem Slaats e.a. 

- een acker aan het eynde van het Aangelag 12 l.
1. de verkoper
2. het heytvelt van de koper

- een acker voor de Mistweg 5 l.
1. Andries van Hugten en de verkoper
2. de transportant

- een akker in de Varrenhof 5 l.
1. Jan Aarts
2. de transportant

- een akker in de Heycamp 1 l.
1. de transportant
2. Andries van Hugten

- een akkerke nevens het Heytvelt 1 l.
1. de transportant
2. het voors. Heytvelt

- de helft van een Heytvelt in de ackers
geheel 8 l.

1. Bruysten van Someren e.a. 
- een groesvelt aan de Aa-kant 8 l.

1. Willem Reynders
2. Jelis van Helmont
3. de transportant

- een heytvelt met de wey- en groesvelden daarin gelegen
  met de afgegraven groes- of havervelden schietende 
  op de straat van Heusden uit 30 l.

1. de Behelpse-ackers
2. Andries van Hugten en 

      Leendert van Hugten
Zijnde hierin gereserveerd - 40 eikenbomen.
Belast met: 13 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmont - in kap. ƒ 253-18-0.

Koopsom: ƒ 2100,-.
R 97 fol. 92 17-01-1756

Pieter Lomans is schuldig aan Wilhelmus de Bruyn, schepen - ƒ 100,- α 3% wegens
verschuldigde lasten en gehaalde winkelwaren.
Marge: 16-3-1797 - gelost door de erven Peter Lomans aan de weduwe Willem 
                   Bruynen.
R 120 fol. 175 30-01-1756
Jacobus Losecaat, drost en secretaris, namens Jan van Nievervaart en Cornelis 
van Hombroek, Heren van Asten, verpachten aan Hendrik van Geffen:
- de oude neerhuizing - bij het inkomen aan de rechterzijde van het kasteel -
  met enige percelen land en groes, alsmede de gehele hof en boomgaard m.u.v.
  een perk, bestaand, voor "de casteleyn" van het kasteel.
  Ook blijft het fruit uit den boomgaard en vis uit de grachten - aan de Heren
  van Asten.
Uit de verdere condities o.a.:
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- De beemd, langs het kasteel en laan, genaamd het Zeylveltje - zal de pachter 
  mede mogen gebruiken en mesten. hij zal echter aan de paarden van de Heren 
  van Asten, hier zijnde, zoveel van zijn beste hooi en klaver geven als nodig
  is.
- De "bassecourt" zal gezamelijk, met de hoevenaar van het andere neerhuis van 
  het kasteel, gebruikt worden. 
  De noten van de grote notenboom moeten samen gedeeld worden.
- Aan de castelein zal hij jaarlijks vier α vijf karren goede mest leveren.
  Evenals de helft van de erwt- en boonstaken.
- Hij zal drie dagen/jr., wanneer nodig, met paard en kar komen werken.
  Behalve "de hoffdiensten" die door de naburen gedaan worden.
- De pachter zal gehouden zijn, samen met Aalbert Verheyen, pachter van de 
  nieuwe neerhuizing, - "de Heusdense tiende gadeslaan, de tiende opvaaren
  en dorsen en het koorn en andere vrugten schoon sijnde, alhier, moeten le-
  veren daar het opgedragen wort en sulx voor het kaf en stro en alles doen 
  gelijk dat behoort en gebruykelijk is" zolang deze huur duren zal.
- De pacht van de lammertiende van al de clampen, waarvan de Heren van Asten de 
  rechten hebben om te tienden "sal den pagter mede hebben" zo lang deze huur 
  duurt.
- Door het maken van twee woningen van de "neerhuysinge" die bij Hendrik van 
  Geffen met alle aanhorende landerijen in huur en gebruik zijn geweest en die 
  hij met de "halve schaar" van Mattijs Dirks heeft aanvaardt - is nu de andere
  helft verhuurd, zonder de helft van de oogst.       
- En doordien de landerijen onder de pachters van "de neerhuysinge" zijn ver-
  deelt - zo is daarbij aan Hendrik van Geffen gebleven:
  - de voorste Reyeacker - en
  - den Reukerdries,
  - de helft van den ouden Hoff, naast de Aa,
  - de helft van de Langeacker - de zijde van de pad,
  - den akker - het Hopveltje, bij den Eekelhoff,
  - de twee voorste zeylen van de Heusdense Campacker,
  - het Zeylveltje met alle Borgbeemden en het Weyvelt agter het Casteel, ne-
    vens de Aa - tot aan de nieuwe laan naar den Heusdensecamp.
- Huurtermijn: 8 jaar.
- Huursom: ƒ 100,-/jr.
- Bede, dorps- en landsverponding: ƒ 12-15-0/jr.
Opmerking: Zie voor condities ook de volgende acte - fol. 178vo.
R 120 fol. 178vo 30-01-1756  
   
Jacobus Losecaat, drost en secretaris, namens Jan van Nievervaart en Cornelis
van Hombroek, Heren van Asten, verpacht aan Aalbert Verheyen:
- de nieuwe neerhuizing, met schuur en stallen, aan de linkerzijde, bij het
  inkomen van "de bassecour" van het kasteel - en zoals verder "getimmert"
  zal worden.
Uit de condities o.a.:
- Het bakhuis zal samen met Hendrik van Geffen gebruikt moeten worden. Evenals
  een hoek van de nieuwe schop om "de brant" in te leggen.
- De noten van de grote notenboom zullen samen met Hendrik van Geffen gedeeld
  worden.
- De gehele singel om het kasteel kan gebruikt worden door de pachter m.u.v.
  "de aspersiebeddens" en de vis op de grachten.
- De bassecour zal gebruikt worden met de hoevenaar van de andere neerhuizing.
- "De slooten tusschen haar beyde, sijnde saamen weyde en diepe, alsmede de 
  laane, dijke off weegen gebruykende ider int bysonder off te saame wel en 
nabehooren moeten hoogen egaal houden daar geen quade off diepe gaate koome 
  te veroorsaaken."
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- De pachter zal huis, schuur en stallen goed moeten onderhouden "met luyken
  en lijmen - en jaarlijks moeten leveren vier vijme goed dakstro en naar 
  "laats"gebruik dekbanden en dekroeden moeten leveren.
- De pachter za gedurende zijn pachting geen beemden of groes mogen "breeken
  of besayen" zonder toestemming van de verpachter.
- De pachter zal verder "alle gebuurlijke regten, weegen, straaten, waterlaa-
  ten, slooten en gragten tot sijne costen moeten onderhouden, buyten calangie
  van de schouw". Bij in gebreke blijven zal hij de schouwboete moeten betalen.
  Alle sloten en "gribben" die nu gemaakt zijn in die staat te onderhouden en 
de aarde daaruit komend op de velden leggen en met mest omdoen en zodra moge-
  lijk over het weiland brengen.
  Hij zal verder zorg dragen dat het water zijn loop kan hebben en als nog eni-
  ge sloten of "gribbe" nodig zijn, deze moeten maken.
- De pachter zal in het laatste van zijn pacht - "int afscheyden van de hoeve
  2/3e van de teul- en acker- en andere landen moeten besayen met welgemist 
  koorn, soo rogge als garst en het resteerende 1/3e deel met somerkoorn, het-
  sij boekweyt of andere granen.
- De pachter zal geen vette aarde mogen afvaren, dan alleen bij zijn vertrek
  het rouwmist.
- De pachter zal geen achapen op de gehuurde goederen mogen houden.
- De teul- en akkerlanden zullen vrij zijn van het betalen of geven van tiende
  - "soo verre de Heeren van Asten regt hebben daarvan tienden te eysschen en 
  anders niet".
- En doordien de landerijen van de neerhuizingen zijn verdeeld - zo is aan 
Aalbert Verheyen gebleven:
  - den agtersten Reyenacker - de zijde van de Wolfsberg.
  - den akker - het Schaapsdrieske,
  - de helft van - de Langenacker - nevens het Hoyvelt van Pieter Slaats,
  - de Heusdense - of Campacker - de helft van de zijde naar Someren,      
  - de helft van den ouden Hoff - naast de sijde van het velt agter de schuur,
  - groes - het Aa-veltje,
  - het Weyvelt agter de schuur - waarin een weyvelt,
  - het velt agter den Bogert met de Clavervelden en driessen daarnevens gele-
    gen,
  - den helen hoek naast het Weyvelt tot den Heusdensecampacker.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 105,-/jr. met inbegrip van bede, lands- en dorpslasten
Deze acte is ook, ter goedkeuring, voorgelegd aan schepenen van 's Bosch.  
R 120 fol. 181vo 02-02-1756
- Frans E÷tv÷s, cornet van het regiment Husaaren van Collonel Sandor, in dienst
  van de Staten Generaal der Ver. Nederlanden - ter eenre - en
- Elisabet van Eyndhoven, geboren en wonende te Geldrop - ter andere zijde.
Zij hebben afgelopen jaar "enige conversatie" gehad hetwelk zover is gegaan dat
de tweede comparante "beswangert" en op 4 nov. l.l., te Geldrop, is verlost van 
een dochter.
Om "te beter" het voors. kind te kunnen opvoeden heeft de Heer comparant, boven 
hetgene hij reeds gegeven heeft, beloofd om te betalen aan Elisabet van Eyndho-
ven - ƒ 18,-/jr. - iedere drie maanden ╝e deel - dit gedurende de dertien e.k.
jaren.
Elisabet gaat accoord.
R 97 fol. 92vo 03-02-1756
Dirk van Swanenberg verkoopt aan Johannes Jansen, vierman:
- land de Hoogenacker  1╝ l.
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1. Johannes Jansen
 2-3. Jan Verberne

4. de weg
Koopsom:  ƒ 15-15-

0.
R 24 fol. 36ev. 09-02-1756
- Den drost, aanlegger - contra - Joseph Verhorssert, gedaagde.
  Aanlegger wil betaling van - ƒ 7-10-0 wegens gedaan transport, 40e penning
  en custingbrief - voor de helft verschuldigd - d.d. 15-12-1755.
- Idem, aanlegger - contra - Jan Vrients, gedaagde.
  Gedaagde heeft nog te betalen - ƒ 2-13-12 van gekochte "meubilen" van de 
  weduwe Jan van den Broek - betaaldag 25-8-1755.
R 120 fol. 182vo 09-02-1756
Jacobus Tomas Smits, alhier - en Dirk van Otterdijk, te Someren, zijn aange-
steld tot voogden over Catarina, Josyna en Maria, onm. kinderen van Jan Joost 
Kuypers - en Jenneke Tomas Smits, beiden overleden.
R 120 fol. 183 28-02-1756 1/7
Op heden, den agten twintigste February 17c ses en vijftig, is, alhier, ter 
raadcamer van Asten, ter presentie van ondergetekende, schepenen van Asten, 
door de Heer Jacobus Losecaat, drossard, alhier, mondeling ondervraagt seekere
persoon, sig voorgevende te sijn een knegt van de Heer Jan van Severe, coopman
in paarden, wonende in de stad Brugge, in Braband en daar voor in commissie 
paarden te komen koopen.
Seggende en verklarende - hij genaamt te sijn Felix Benedictus Cousijn, out den 
tweede mey aanstaande vier en twintig jaaren, geboortig van Antwerpen, alwaar 
sijn vader nog woont, aan de Kruyspoort aan de Groenmarkt, sijnde genaamt Aal-
bert Cousijn. Hebbende geen attestatie, brieve off iets diergelijks bij hem als 
eenige slegte aantekeninge van verkogte peerde, door hem, soo hij verklaart, 
gekogt, alsoo hij met nog vier knegts voor voorn. Jan van Severe is uytgesonde
om paarde te koopen. Sijnde de vier andere knegts, genaamt Jan Baptiste van Ac-
kere, Pieter de Klerk met Francis en Aalbertus de Quit, alwaar hij te Buul, met
dezelve vier knegts, saame agt peerde gekogt heeft voorleede donderdag. en van
daar op Weert en aldaar eenige paarden gekogt, dog niet te weeten dat te Some-
re paarde gekogt heeft. Maar gistere, hier digtebij, tegenover de Capel, een 
bruyn peert gekogt te hebbe voor 22 patacons, te levere en te betalen morge 
wanneer sijn meester, Jan van Severe, verwagt te Buul en daar bij elkander sou-
de komen. Segt niet te weeten waar hij gisternagt geslaapen heeft, alsdat een 
herberg was en hier wel twee uuren vandaan te sijn. Segt ook dat geen paarden 
ander gekogt heeft als te Buul en gisteren een als voor. Alsoo die te voore ge-
kogt heeft en gelevert sijn.
Segt ook niet getrouwt te sijn.
Verders segt den selve - de stevel die hij aan heeft geruylt te hebben tegens 
twee andere tot Nederweert en daar toegegeven te hebben twaalff schellingen.
Hebbe een ligtley blauwe lakens broek aan, die hij segt sijn Sondagse te sijn
en te Brugge gemaakt te wesen. En aan de beene hebbende twee rieme met silvere
gespe, die hij segt in de stad Weert bij een koperslager gekogt te hebben.
Alsmede te Nederweert eenige paarden gekogt te hebben.
Aldus hetgeenen voors. gedaan en gepasseert opdat als voor ter presentie van de 
ondergetekende schepenen.

Dit  is  het  +  hantmerk  an  Felix  Benedictus 
Cosijn

verklaart niet te konnen schrijven. 
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         Anthoni Haasen,
Hendrick Berckers,

         Jan van Riet, president, loco secr.
R 120 fol. 184 01-03-1756 2/7
Op heeden, den eerste Meert 17c ses en vijftig, soo heeft Felix Benedictus 
Cosijn, alhier, gearresteerde, op de mondelinge vrage van den drossard bekent 
dat hij des nagts, tusschen Vrijdag en Donderdag laastleeden, is geweest te 
Lierop en aldaar bij twee boere twee paarde gekogt. En bij den eene desavonts
gegeten en 's nagts geslapen bij den boer op een bet, latende den boer sijn 
vrouw bij de meyt slapen. En sijn broek, bij den boer sijn broek, in een bet-
steede gehangen en ontkent iets uyt den boer sijn broek gehaalt te hebben. 
Segt ook te Buul, Weert en Somere veele paarde gekogt te hebben.
Bekent nu ook - de stevels die hij, alhier komende, aan hat, te Somere bekome
te hebben en dus onwaar te sijn dat hij die te Weert gemangelt had.
Dat ook de twee silvere gespe, die hij geseyt had in de stad Weert, bij een 
kooperslager gekogt te hebben, niet gekogt maar tegens andere gemangelt te heb-
ben.
Dat ook niet waar is - hij voor knegt van Jan van Severe is uytgesonde geweest 
om peerde te koopen. Segt alnog van Antwerpen geboore te sijn, dog wel ses jaa-
ren uyt Antwerpen geweest te sijn en zedert gewoont te hebbe in Vrankrijk en 
laast gewoont te hebbe te Brugge, bij Jan van Severe, een en een halff jaar, 
sijnde een koopman in peerde en beesten en aldaar, mits sijn siekte, uyt den 
dienst geraakt, ontrent tien weeken geleeden, en zedert ten plattelande omge-
loopen.
Segt geen cammeraaten te hebben en alleen geloope en paarde gekogt om daardoor
aan de kost te koomen. 
Segt nu, dat sijn vader doot is en een stieffvader heeft, genaamt Pieter de
Klerk en sijn moeder mede doot te sijn. Heeft vier broeders en een suster, ge-
naamt Pieter Cousijn, Jan Baptist, Lodewicus en Nicolaas en suster Isabella
Cousijn, woonende te Antwerpen, gereserveert Pieter Cousijn, woonende te Lokere
en aldaar getrouwt met Maria Johanna Coeyvoet. Woonende Jan Baptist mede te 
Lokere, bij een boer. genaamt Augustinus Allander. 
Wijders segt hij - op den kleyne Breugel, int lant van Luyk, geweest te sijn en 
aldaar mede paarde gekogt en ook een van den Mulder, aldaar. En daar bij den 
selve een nagt geslapen te hebbe en aldaar de blauwe lakense broek, die hij nu
aan heeft van denselve mulder aangedaan. En vandaar gegaan terwijle denselve 
mulder met sijn vrouw na de kerk waren, sijnde, soo hij verklaart, ontrent 
veertien dagen geleeden. Ontkennende dat in deselve gelt was off ook geen sil-
vere gespe aan deselve was off in waaren.
Wijders segt hij - dat soo, alhier, niet aangehouden off gearresteert geworden,
doorgegaan soude hebben om onder de Koning van Pruysen dienst te neemen.
Aldus gedaan en door voornoemde gearresteerde hetgeene voors. verklaart en ge-
confesseert. waarbij na voorleesinge persisteert. 
Actum, op dato ut supra, coram de ondergeteekende schepenen.

Ondertekening: Als 1/7
R 120 fol. 194vo 11-03-1756 3/7
Compareerde voor Heeren schepenen van Asten, ondergenoemt, Jan Verhoysen, mees-
ter schoenmaker, woonende te Someren. dewelke ter requisitie van de Heer Jaco-
bus Losecaat, drossard, alhier verklaart waar en waaragtig te wesen - dat op 
Donderdag, den sesentwintig February laastleeden, te Someren is geweest seeker 
persoon sig noemende, Benedictus Cousijn, koopende, aldaar, eenige paarden, 
waarvan bij hem, comparant, is gebragt een stevel, en een door hem selve mede-
genoome, om te repareere en gevende hij, comparant, sijne eygene stevels aan 
Dirk Roymans die hij voorn. Benedictus Cousijn liet aantrecken en sijn alsdoen
same daarmede uytgegaan om paarde te koopen. Dat hij, comparant, ten selve dage 
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nog hoorde segge dat voors. Benedictus Cousijn met sijn stevels was weggegaan.
Sonder dat hij, comparant, daar eenig weet off kennis van had. En sijnde twee
dagen daarna, soo als hij, comparant, gehoort heeft te Asten gearresteert.
Waarop, hij comparant, de oude stevels aan voorn. Benedictus gesonden heeft en 
sijn aan hem, comparant, heden, sijn eyge stevels ter hant gestelt door den 
drossard, alhier.
Eyndigende, hij comparant, hier mede dese, sijne opregte verklaaringe, waarbij 
na duydelijke voorleesinge verklaart te persisteeren en reedenen van welwe-
tentheyt te allegeeren.
Soo als voorschreeve staat en hebbende hetselve met de woorden - Soo waarlijk 
mogte hem God almagtig helpen - bevestigt.
Actum, Asten, den elffde meert 17c zes en vijftig, ten overstaan van Dirk van 
Swanenberg en Wilhelmus de Bruyn, schepenen.

Jan Verhoysen,
D. van Swanebergh,
W. de Bruyn
J. van Riet, president, loco secr.  

       
R 120 fol. 195 11-03-1756 4/7
Compareerde voor Heeren schepenen van Asten, ondergenoemt, Jan Dirks van Brus-
sel, woonende te Lierop, denwelke ter requisitie van de Heer Jacobus Losecaat,
drossard, alhier, verklaart waar en waaragtig te weesen - dat op Donderdag,
den ses en twintigste February laastleden, tegens den avont, bij hem, compa-
rant, ten sijne huyse is gekomen, seeker persoon, aan hebbende een ouder wit-
agtige jas en een blauwe broek, vragende om een paart te koopen.
Daarop den comparant sijn paart aan hem heeft verkogt voor dertig rijxdaalders,
te leveren Saterdag daaraanvolgende, te Somere.
Hebbende ook bij sijn nabuur, Adriaan Adriaans, een peert gekogt en hij, compa-
rant, op die koopmanschap ten selve daage een ander paart tegens een os geman-
gelt. Twelk coopmanschap gedaan sijnde en wat in den avont sijnde, den compa-
rant, denselve in huys gelogeert, mede laten eeten en des nagts bij hem op een 
bet laten slapen. Latende sijn vrouw bij de meyt leggen.            
En smorgens vroeg, de voorn. coopman opstaande, is met het aankoomen van den 
dag vertrocken. Seggende, ik sal tusschen negen en tien uuren wederom hier 
sijn, gaande soo het scheen na Mierlo, dog is denselve coopman niet wederom 
gekomen en hebbende sijne naam opgegeven te sijn Benedictus en geboortig van
Brussel.
Wijders, den voorn. Benedictus eenige tijt is weggeweest sijnde, heeft hij, 
comparant, bevonden dat uyt sijn broek (die gepasseerde nagt in de betsteede 
gehange had) weg was, een seeme beursje, waarin was, bij de drie gulden aan 
gelt, onder andere drie vijff blaumuyserstuckjes, daaronder een dat wat nieuw-
agtig was en dan eenige dubbeltjes en duyte off kleyngelt en heeft den compa-
rant daarop gehoort en ook gesien dat voorn. Benedictus te Asten in arrest sit. 
Eyndigende hij, comparant, hier mede dese, sijne opregte verklaaringe waarbij
na prelectuure verklaart te persisteeren en redenen van welwetentheyt te alle-
geeren. Soo als voorschreeve staat, hebbende daarop aan handen van den drossard 
gedaan en afgeleyt den eed met de woorden - Soo waarlijk mogt hem God almagtig 
helpen - bevestigt.
Actum, Asten, den elffde meert 17c ses en vijftig, ten overstaan van Antoni
Haasen en Wilhelmus de Bruyn, schepenen.

Dit is het + kantmerk van Jan Dirks van Brussel
verklaart niet te konnen schrijven.
Anthoni Haasen,
W. de Bruyn,
J. van Riet, president, loco secr.     
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R 120 fol. 196 12-03-1756 5/7
Op heden, den twaalffde meert 17c ses en vijftig, soo is Felix Benedictus 
Cosin, op de nadere mondelinge ondervraginge vrijwillig in Collegio van Sche-
penen, alhier, geconfesseert en bekent - dat hij bij den boer, te Lierop, al-
waar hij over veertien dagen een paart had gekogt en dien nagt bij den boer ge-
slapen alsdoen bij den selve boer uyt sijn broek gehaalt te hebbe een seeme 
beursje waarin waaren drie blamuyserstuckjes met eenige dubbeltjes off kleyn 
gelt, waarvan een blamuyserstukje, alhier te Asten, in de herberg bij Mattijs 
van Bussel, heeft uytgegeve, een aan den boer van Somere die sijne stevels 
gebragt heeft en een laten wisselen.
Verklarende wijders dat hij de blauwe broek, die van de mulder van de kleyne 
Breugel heeft medegenomen en sijn broek, aldaar, in de plaats gelaten.
Blijvende persisteeere - dat hij in deselve broek geen gelt heeft bevonden.   
Dat ook niets anders heeft gestoole off medegenomen als voors. beurse met gelt,
de broek en stevels van Someren, en dese gepasseerde winter geen vaste woon-
plaats gehat te hebbe, maar langs het lant geloopen, een aalmoes gevraagt en 
hier en daar paarde gekogt.
Seggende geen complicen off cammeraaten te hebbe waarmede over het lant soude 
geloopen hebben. 
Blijvende hij, Benedictus Cosin, na duydelijke voorleesinge, bij hetgeene 
voors. persisteere en dese met schepenen ten prothocolle onderteekent -
op dato ut supra.

Dit is het merk + van Felix Benedictus Cousijn 
verklaart niet te konnen schrijven.
Antoni Haasen,
Hendrick Berckers   

   
R 20 fol. 244 20-03-1756 6/7
Alzo Felix Benedictus Cousijn, zo hij zegt, geboortig van Antwerpen, 24 jaar,
heeft goedwillig bekent en beleden en bovendien ook is gebleken dat hij gedu-
rende deze laatste winter geen vaste woonplaats heeft gehad maar langs het land 
gelopen en aalmoezen vragend - enz. enz.
Zie bijbehorende stukken. 
Hem wordt opgelegd - dat hij strengelijk zal worden gegeseld door den meester
van de scherpe geregte en voor altijd uitgebannen uit de jurisdictie van deze 
heerlijkheid.
R 120 fol. 204vo 23-04-1756 7/7 
Wij, Jan van Riet, president, Hendrik Berkers, Antoni Haasen, Jan Vervoordel-
donk, Jan Tijsse van Dijk, schepenen der heerlijkheid Asten en Ommel, quartiere
van Peeland, Meyerije van 's Bosch, verklaare en certificeeren ter requistie
van de Heer Jacobus Losecaat, drossard, alhier, dat door denselve drossard, al-
hier, op den agt en twintigste February laastleeden, is gearresteert geworden 
een persoon, koopende paarden, soo hij voorgaff sulx te doen in commissie en 
sig  noemende  Felix  Benedictus  Cousijn,  geboortig  van  Antwerpen,  sijnde  na 
ondersoek bevonden denselve - een bedrieger te sijn en dat hij een gestoole 
broek aan had, alsmede met twee stevels van een inwoonder te Someren, in dese 
quartiere geleege, was doorgegaan. Mitsgaders eenig gelt, te Lierop, uyt een 
inwoonder sijn sack, alwaar hij geslaapen had gestoolen.
Van alle het welke den Heere requirant de nodige bewijzen ingenomen hebbende
en daar op de confessie van de gedetineerde gevolgt sijnde. Is den selve ter 
saake  voors.  gecondemneert  geworden  om  door  den  meester  van  den  scherpe 
geregte, alhier ter plaatse, gewoonelijk,  strengelijk gegeeselt te worden en 
voor altoos
uyt dese heerlijkheyt gebannen, volgens den vonnisse van dato den twintigste
der maant meert, laastleeden, twelk als doen ter executie is gestelt en daaraan 
volkomen voldaan en is bij den voorn. gedetineerde geene goederen, gelt off
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effecten gevonden off bij hem gehat, waaruyt de executiecosten off eenige van-
dien soude hebbe konne gevonden worden. 
In teeken der waarheyt hebben wij desen ten prothocolle onderteekent, binnen    
Asten, den drie en twinstigste april 17c ses en vijftig.

J. van Riet, president,
Anthoni Haasen,
Hendrick Berckers,
Jan Vervoordeldonck
J. T. van Dijck,
W. de Bruyn, loco secr.  

R 97 fol. 93 21-02-1756
Francis Jan Doense verkoopt aan zijn zuster, Jennemie Jan Doense:
- ╝e deel in huis en hof - aan het Martvelt ╝e l.

 1-3. de straat
2. weduwe Pieter van Riet
4. Louis Hoefnagels       

Koopsom: ƒ 20,-.
R 30 fol. 84vo 23-02-1756
Hendrien Engelen - weduwe Philipse van Hout - en Francis, haar zoon, verklaren:
Dat zij, zondag 15 febr. l.l., met haar verdere huisgezin, zonder dat iemand 
was thuisgebleven, naar de kerk zijn gegaan, de tweede mis.
Zij hebben het huis gesloten.
Uit de kerk thuiskomende hebben zij bevonden dat de achterdeur van de stal open 
was en dat uit de kast in de keuke een schelling en enige dubbeltjes waren weg-
gehaald.
Zij weten niet precies hoeveel en door wie.
R 30 fol. 85 24-02-1756 1/2
Jan, 27 jaar, Antoni, 17 jaar en Helena Timmermans, 23 jaar, in het Dorp,
verklaren:
Jan: Dat hij, op dinsdag, 17 febr., zijn broek in de kamer aan de bedstede 
     heeft gehangen, waarin ca. 36 gulden.
     Dit geld was de dag daarna weg, zonder dat hij weet hoe.
     Wel heeft hij, dinsdag, rond de middag, aan de overzijde van de straat
     zien voorbijgaan, Catarina, dr. van Peter Baassen, wonende in de Wolfs-
     berg en verder zaterdag, den 21 febr., met zijn broeder, Antoni, over het 
     weggehaalde sprekende en dat dit mogelijk door Catarina Baassen gedaan 
     zou kunnen zijn, omdat daar wel "quaade gerugte gehoort had".
     Antoni resolveerde daarop Catarina daarover aan te spreken, hetgeen hij 
     meteen deed.
     Terugkomend, had hij van haar teruggekregen ca. 27 gulden, bestaande uit   
     ΘΘn ducaat, ΘΘn zilveren ducaton, zeventien vijfblamuyserstukken en de 
     rest in schellingen en dubbeltjes. Hetwelk de zelfde specie was die hij in 
     zijn broek had gehad, voor zover hij wist.
     Hij mist nu nog het overig tekort komende geld, waaronder een Zeeuwse 
     rijxdaalder.
Antoni: Is, op zaterdag l.l., Catarina Baassen gaan zoeken en deze gevonden
        t.h.v. Peter van Bree, te Ostaden, waar ze een mand, om te maken,
        bracht.
        Hij is daar blijven wachten totdat ze wegging en haar daarna gevolgd en 
        in de straat tussen "de huysinge van Lambert Dirks en Jan Vrijnse" haar
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        aangesproken, zeggende: "Wat doede gij hier te treede, daar wort geseyt
        dat gij bij ons het gelt hebt weggehaalt".
        Zij ontkende dit eerst, doch het haar voor de tweede maal ten laste 
        leggende, bekende zij dit en gaf direct aan hem het voors. geld terug.
        Zij zijn toen uit elkaar gegaan, hij terug naar huis en zij, zoals ze
        zei, naar den Dijk.
Helena: Zij, is zondag l.l., naar het huis van Peter Baassen, in de Wolfsberg,
        gegaan en Catarina daar vindende, aan haar gevraagd: "Waarom zij het
        resterende gelt van haar broeder niet wederom gaf".
        Catarina gaf daarop te kennen dat zij geen geld meer had en na zoveel
        woordenwisseling, zei ze: "Ik was na Someren gegaan en daar heeft het 
        mijn La Grang afgenomen.
        Hierop is zij (Helena) naar Someren gegaan en er de voorn. La Grang
        op aangesproken die e.e.a. ontkende, Catarina niet te kennen en haar 
        niet gezien te hebben.
E.e.a. is onder eede bevestigd.
R 20 fol. 242 01-03-1756 2/2
Den drossard - contra - Catharina, dr. Peter Baassen, gedaagde.
- Gedaagdesse is na het verschijnen van de dagvaarding gevlucht.
- Op 24-2-1756 is er een verhoor geweest van Jan, Antoni en Helena Timmermans,
  broeders en zuster, in deze zaak.
- Catharina wordt, bij verstek, voor altijd uit deze heerlijkeid gebannen.
R 97 fol. 93vo 03-03-1756
- Alegonda Hoefnagels - weduwe Cornelis Lambers - en        
- Lambert Cornelisse, haar zoon, zijn schuldig aan Willemyna Franse - weduwe
  Francis van den Boomen, te Lierop: ƒ 225,- α 3╜%.
R 120 fol. 185 06-03-1756
Staat en inventaris, opgemaakt door Hendrik Peters van de Mortel - weduwnaar
Helena Jacob Leenders van Hugten - t.b.v. Antonetta, Maria en Willemyn, zijn
kinderen.
Hij wil hertrouwen met Catalijn Teunissen, j.d., geboren en wonende te Meyl.

Onroerende goederen
Zijn vrouw heeft ten huwelijk ingebracht:
- ╝e deel in huis, schuur, stal en verscheidene percelen land en groes - 
  in de Wolfsberg.
  Hendrik Peters van de Mortel is staande zijn huwelijk, van de broeders van
  zijn overledene vrouw aangekomen - het overig 3/4e deel in het voors. huis
  en landerijen, alwaar hij in is wonende - transport - d.d. 24-2-1749.
- groes/hooibeemd in de haseldonk 5 l.
  Hem aangekomen van Gabriel van Swanenberg - transport - d.d. 8-1-1749.
- Op 7-1-1749 hebben de comparant en zijn vrouw een testament laten passeren -
  alles aan de langstlevende - echter de vaste goederen "in togte" en dat het
  v≤≤r-kind van haar en de kinderen van hen samen "egaal" zouden zijn.
  "En sijnde de voorn. Hendrik van de Mortel met sijne bruyt mede afgespooke 
en belooft met genoege van haare vader en naaste vriende der onmondige te 
  maken een huwelijkscontract tot gelijke kinderen als andersints, edog dewij-
  le sulx niet geschiede kan sonder dat de vader van de bruyt en de voorsoon
  Jan hier present konne sijn sal sulx nader ten eerste worden gedaan en ge-
  passeert de acte daartoe nodig sijnde".

Roerende goederen
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- een linnen bed met toebehoren, een paar slaaplakens,
- twee koperen ketels, een ijzeren moespot,
- vuurgerei,
- een trog, twee kisten, vijf stoelen, een tafel,
- drie "roomtijle" een stand, een tob, 
- klein landbouwgereedschap,
- twee karren.
R 120 fol. 187 09-03-1756
- Elisabet - weduwe Hendrik Haasen - geass. met Antoni Haasen, schepen - doch-
  ter van Mattijs Dirks - uit zijn eerste huwelijk.
- Dielis Verhoysen - g.m. Jenneke, dr. Mattijs Dirks - uit zijn tweede huwe-
  lijk, te Someren.   
- Arnoldus Slaats - g.m. Catarina,dr. Mattijs Dirks - uit zijn tweede huwe-
  lijk, te Deurne.
Kinderen en erven van wijlen Mattijs Dirks, welke heeft nagelaten verscheidene 
goederen uit zijn eerste, tweede en derde huwellijk.
Zij derde vrouw is nog in leven - hieruit zijn geen kinderen geboren.
Zij is door Mattijs Dirks, bij testament, met "een seekere somme" uitgemaakt.
De voornoemde drie kinderen worden als ΘΘn beschouwd - acte - d.d. 1-4-7154.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e (blinde) lot: Dielis Verhoysen
- de helft van het oude huis, hof en aangelag.
- de helft van het nieuwe huis, vorig jaar "getimmert" bij elkaar staande, aan
  Vorsele  2  l.
- de helft van een akker - het Dijkervelt 10  l.
- de helft van - het Startveltje  6  l.
- de helft van een groesveld     - Jan Aartsvelt  6  l.
- de helft van een groesveld - het Agterste velt  8  l.
- de helft van een groesveld - het Voorste velt  6  l.
- de helft van een groesveld - de Veldekens  2  l.
- de helft van - den Eysboutsacker  3  l.
- de helft van - de Startacker  2  l.
- de helft van - de Langenacker  2  l.
- de helft van - de Laatacker  2  l.
- de helft van - Jan Leuwenacker  3  l.
- de helft van - den Benderacker  2  l.
- de helft van - Ley Leuwenacker  1╜ l.
- de helft van een akker - aan den Hoole  3  l.
- de helft van - de Venacker  6 
cops.
- de helft van - den Hoffstartacker  2  l.
- de helft van - den Heesacker  3  l.
- de helft van - den Hoffstartacker  3  l.
- de helft van - den Leytentijtacker  1  l.
- de helft in een groesveld - het Beekervelt  3  l.
- de helft van - den Ouwlantacker  2╜ l.
- de helft van een akker - aan de Hopheg  2  l.
- de helft van - den hoogen Startacker   ╜ l.
- de helft van - den Beekeracker   ╜ l.
Alles zoals binnen "sijne paale en reengenooten" gelegen zijn en zoals die
aan Mattijs Dirks, bij versterf, zijn aangekomen - d.d. 4-4-1754 en waarvan 
de wederhelft is van de weduwe Aart Wilbers en ook bij haar in gebruik is.
Belast met: de helft van ƒ 4-7-8/jr.
Verponding: ƒ 16-01-4/jr. - voor deze helft.
Bede - ƒ  4-17-8/jr. - voor deze helft.
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2e (blinde) lot: Elisabet - weduwe Hendrik Haasen
- huis, hof en aangelag - aan de Wolfsberg 2 l.

1. de straat
2. Nicolaas Flipsen

- land den Eymert 1 l.
   1. Jan Verboogen

2. de akkers v.h. Gemene Land
- land nevens den Heusdensepat 4 r. 

1. Jan Verberne
2. kn Peter Voermans

- land den Heesacker 1╜ l.
1. Wilbert van Helmont
2. Nicolaas Philipsen

- land het Ven 4╜ l.
1. de Beemtstraat
2. Jan Verberne

- land het Breexken 2 l.
1. Hendrik Haasen
2. kn Peter Voermans

- het Lankackertje 3 cops.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. Cristien - weduwe Antoni Voermans

- land den agtersten Camp 2 l.
 1-2. Hendrik van de Mortel

- groes het Ven 1╜ l.
1. de straat
2. Jan Verberne

- groes het Eeuwsel 5 l.
1. Hendrik van de Mortel
2. Hendrik Haasen

- groes de Haseldonk 1╜ l.
1. Hendrik van de Mortel
2. kn Peter Voermans

- groes het Agterste velt 4 l.
1. Nicolaas Philipsen
2. weduwe Francis Coolen

- groes het Cleynveltje 3 cops.
1. Hendrik van de Mortel
2. weduwe Francis Coolen

- groes de Bruyneweert 1╜ l.
 1-2. Hendrik van de Mortel

- groes/hei de Vrienseheyveldeke 1 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Willem Slaats

- land in de Acker 1╜ l.
- groes den agterste Brant 2╜ l.

1. Jan Verberne
2. weduwe Jan Wouter de Groot

- de Smitsacker 2 l. 1 cops.
1. Jan Vervoordeldonk 

   2. kn Peter Voermans
- land bij de Kerk 5 cops.

1. kn Francis Timmermans
2. weduwe Dries Verreyt

- land in de Wolfsberg 30 r.
1. Jan Verboogen
2. kn Jan van Dijk
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- land bij de Wolfsberg 3 l.
1. de condividenten
2. dezelfde - en de erven Hendrik van Geldrop

- den H. Geestacker 2 l. - en
- een stukje Rouwven 6 r.

1. de condividenten
2. de straat

Belast met: ƒ 2-2-0/jr. volgens obligatie - d.d. 29-12-1742.
Dit lot zal - ƒ 400,- α 3% uitkeren aan Arnoldus Slaats - ontvanger van het 
3e lot.
Verponding: ƒ 18-10-00/jr.
Bede - ƒ  6-06-14/jr. 
3e (blinde) lot: Arnoldus Slaats
- de helft van huis, hof en aangelag - te Heusden 2 l.

1. Tiele Slaats
2. Jan Aarts

- de helft van den Beusacker 7 l.
1. Jan Aarts
2. Willem Slaats 

- de helft van den Driehoekacker 8 l.
1. Willem Slaats
2. de straat

- de helft van een akker - den Heycamp 5 l.
1. Willem Slaats
2. Leendert van Hugten

- de helft van een groesveld - het Bosveltje 3╜ l.
1. weduwe Jan Slaats
2. Willem Slaats

- de helft van een groes en heiveld 8 l.
1. Willem Slaats
2. Mattijs van den Eynde

Zoals de goederen voor de helft aan Mattijs Dirks, zijn aangekomen bij koop -
en de andere helft is van Willem Slaats - transport - d.d. 4-6-1744.
Deze helft is belast met: ƒ 12-10-0/jr. aan de Heren van Asten.
Verponding: ƒ 8-16-2/jr. voor deze helft.
Bede - ƒ 2-09-2/jr. voor deze helft.
- een huis, hof en aangelag - in de Deel 1╜ l.

1. kn Tijs Reynders
2. Jan Aarts

- land het Heytvelt 2╜ l.
1. Jan Aarts
2. kn Mattijs Reynders

- den Braschacker 2 l.
1. Jan Aarts   
2. kn Mattijs Reynders

- land den Varsenhoff 2╜ l.
 1-2. Jan Aarts

- groes het Lankvelt 5 l.
1. Jan Aarts
2. Andries van Hugten  

- groes het Weyvelt 6 l.
 1-2. Andries van Hugten 

- groes het Broekvelt 2 l.
1. Jan Aarts
2. Goort van Bussel
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- groes het Aa-veltje 2 l.
1. weduwe Jan Slaats
2. de condivident

- land het Hulsackertje - gekomen van Antoni Mennen
1. Marcelis Dirks
2. Jan van de Leensel

- groes de Schilmeer 1╜ l.
 1-2. Francis Loomans

- land in den Acker 1╜ l.
 1-2. Daandel Coolen

- een heiveld 1╜ l.
1. het 2e lot
2. weduwe Wouter de Groot 

Belast met: ƒ 8-16-12/jr. aan de Heren van Asten.
Verponding: ƒ 11-02-04/jr.
Bede - ƒ  2-19-12/jr.
Nog zal dit lot - ƒ 400,- α 3╜% ontvangen van de verkrijgster van het tweede 
lot.
R 97 fol. 94vo 13-03-1756
Jan Tomas Hoefnagels is schuldig aan Joost Philipse van Hugten, sinds ca. tien
jaar - ƒ 145,- α 4╜% - met dien verstande - dat met de momboiren, Jan Jelis van
Hugten en Francis Plenders is afgesproken - dat Jan Tomas Hoefnagels de voorn.
Joost enige jaren heeft opgevoed en het nodige bezorgd, zijnde zijn vrouw, de
grootmoeder van Joost en deze verder zal onderhouden in kost, kleren, ziekte en
gezondheid, alsmede laten leren zoals hij tot nu toe heeft gedaan en zo lang 
dat zal duren om die redenen geen intrest betaald hoeft te worden.    
R 97 fol. 95vo 13-03-1756
Anna Maria Kuypers verkoopt aan Jan van Riet:
- land het Stepke 1 l. 10 r.

1. de drost
 2-3. de weg

4. Jan Verberne
Koopsom:  ƒ 12-16-

0.
R 97 fol. 96 19-03-1756 ook: R 138 - fol. 179.
Hendrik Peter Driessen, borgemeester, St Jan 1755 - '56, verkoopt enige geaban-
donneerde landerijen:
Hij verkoopt aan Aart Frans Slegers:
- land met heesters bepoot - te Ostappen 18 l.
Verponding: ƒ 4-00-00/jr.
Bede - ƒ 3-14-00/jr.

Koopsom:  ƒ 0,- en 
twee jaar

vrij 
van lasten.
Hij verkoopt aan Martinus van de Loverbosch:
- land en groes het Rouwven 7 l.
Verponding: ƒ 4-6-2/jr.
Bede - ƒ 2-1-8/jr.
Is lange jaren voor de lasten blijven liggen.

Koopsom:  de 
lasten.
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Hij verkoopt - door niemand aangenomen.
- een huisplaats van Tomas Pollen - in de Wolfsberg 1 l.
Verponding: ƒ 0-14-8/jr.
Bede - ƒ 0-02-8/jr.
Hij verkoopt - door niemand aangenomen.
- een huisplaats - bij Francis van den Broek.
Verponding: ƒ 0-14-8/jr.

 
R 120 fol. 196vo 20-03-1756
Wilhelmus de Bruyn - en Allegonda van de Cruys, zijn vrouw, beiden gezond, 
testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Hun kind, reeds verwekt, of kind(eren) bij hen samen nog te verwekken, worden
  hun enige erfgenamen.
  De langstlevende van hen beiden zal echter "de togt" van hu goederen, gedu-
  rende zijn of haar leven leven, blijven bezitten.
- Indien de langstlevende hertrouwd zal hij verplicht zijn, met kennis en ap-
  probatie van de naaste bloedverwanten, uit te zetten op secure onderpanden 
  - ƒ 2500,- van welke som de langstlevende de intrest zal blijven trekken tot
  zo lang de kinderen van de eerst "aflijvige" tot "mondige" dagen gekomen zal 
zijn. Daarna zal het zijn/haar deel in deze - ƒ 2500,- ontvangen.
R 24 fol. 37 22-03-1756
Peter Bollen, opt Brouwhuys, onder Vlierden, aanlegger.
- contra
Jan Janse Walravens.
Aanlegger heeft een "maaltje" verkocht aan gedaagde. De betaling - ƒ 4-4-0
in nog niet ontvangen.
Verzoekt om uitspraak.
R 97 fol. 97 07-04-1756
Wilbert Peters van Bussel verkoopt aan Francis van Hugten:
- groes of hooiveld in de Steegen 3 l.

1. Peter Marcelissen
2. Mattijs van Bussel
3. Francis Timmermans
4. de Loop

Zie scheiding en deling - d.d. 3-1-1756.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 50 fol. 97vo 07-04-1756
Francis Jelis van Hugten, te Vlierden, verkoopt aan Antoni Francis van Lierop:
- de onverdeelde helft in huis, hof, aangelag, land en groes 

aan den Diesdonk 45 l.
Belast met: de helft van ƒ 0-12-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 275,- α 
3%.
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R 120 fol. 198vo 07-04-1756
Maria Willem Slaats - weduwe Jelis van Hugten, welke verklaart, dat vermits
het overlijden van haar man, de vaste goederen die zij samen hebben bezeten -
voor de helft zijn "bestorven" op haar en voor de helft op haar kinderen.
Het komt haar echter niet gelegen deze goederen te gebruiken en nog veel min-
der deze met haar kinderen te verdelen.
Het zou het voordeligste voor haar kinderen zijn - dat deze heel de goederen 
aannamen en onder elkaar verdeelde.
Zij ziet dan ook, bij deze, af van haar recht, zo van tocht als eigendom op 
deze goederen, latende deze aan haar kinderen.
Zij kunnen deze goederen onder elkaar verdelen.
Echter moeten zij wel aan haar, comparante, gedurende haar verdere leven uit-
keren -  ƒ 36,-/jr. en voorts alle renten, lasten en schulden, staande op de 
goederen blijven betalen.
De kinderen:
- Jan Jelis van Hugten, alhier,
- Francis Jelis van Hugten, te Vlierden,
- Philips Jelis van Hugten, alhier - en
- Antoni Francis van Lierop - g.m. Willemyn Jelis van Hugten, alhier,
hier aanwezig, gaan accoord en nemen de goederen aan.
Zij maken de volgende verdeling:
1e lot: Jan Jelis van Hugten
- een schop, twee gebont, en de ondergrond om behoorlijk in en rondom 
  de schop te kunnen gaan 2 cops.
- een wortelvelt - agter de schuur ╜ l.

1. de condivident
2. Jan Smits

de voorste Acker 2 l.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Jan Smets

- de Startacker 2╜ l.
1. de straat
2. Jan Smets

- de voorste Willigeacker 3 l.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. de verkrijger

- den Santacker 2 l.
1. Marten Driessen
2. weduwe Hendrik Hendriks

- den Biedries 1 l.
1. Antoni Francis van Lierop
2. Jan Smets

- het Voorstevelt 4 l.
1. de verkrijger
2. Antoni Francis van Lierop

- groes het Hoogvelt 3 l.
1. Jan Smets
de Beek

- het voorste Hoyveltje 1╜ l.
1. de verkrijger
2. het straatje

- groes over de Beek 1╜ l.
1. Antoni Franse van Bussel
2. weduwe Hendrik Hendriks

- groes het A-velt 1 l.
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1. weduwe Hendrik Hendriks
2. de verkrijger

- land aan den Dijk ╜ l.
1. Jan Tijsse van Dijk
2. Jan Driessen

- land de Kempkes 1 cops.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. het straatje

Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-10-12/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het
              Gemene Land.

- 1/3e deel van ƒ 0-02-08/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 9,-/jr. aan zijn moeder - dit gedurende haar leven.

Verponding: ƒ 7-14-2/jr.
Bede - ƒ 2-05-8/jr.
2e lot: Francis Jelis van Hugten, te Vlierden - en
        Antoni Francis van Lierop
- de helft van huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk 3 l.

1. Jan Jelis van Hugten
2. weduwe Hendrik Hendriks

De andere helft van dit huis komt aan Antoni Francis van Lierop.
- den Bergacker 4 l.

1. Jan Jelis van Hugten
2. het aangelag

- den Heyacker 2 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Hendrik Jansen van Hugten

- land de drie Copsaat 1 l.
 1-2. Hendrik Jansen van Hugten

- de Voorste acker 2 l.
1. Jan Smits
2. weduwe Hendrik Hendriks

- de Langenacker 1╜ l.
1. Jan Dirks van Hugten  
2. Jan Smets

- de voorste Willigeacker 3╜ l.
1. Jan Dielis van Hugten
2. weduwe Hendrik Hendriks

- de agterste Willigeacker 1╜ l.
 1-2. Jan Jelis van Hugten

- den Boschacker 4 l.
1. Jan Smits
2. de verkrijgers

- groes het Voorste veltje 1╜ l.  
1. Jan Jelis van Hugten
2. weduwe Hendrik Hendriks

- groes voor de Beek 5 cops.
1. de Beek
2. Jan Jelis van Hugten

- groes het Weyvelt 11 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. de verkrijgers

- groes het Boschvelt 10 l.
1. de Beek
2. Jan Smets en Hendrik Berkers

Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 18,-/jr. aan hun moeder - dit gedurende haar leven.
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Verponding: ƒ 18-11-12/jr.
Bede - ƒ  5-10-00/jr.
3e lot: Philips Jelis van Hugten
- huis, schuur en aangelag 2 l.

1. weduwe Eysbout Hendrix
2. kn Jan Franse

- land de Kamp 2 l.
1. weduwe Eysbout Hendrix
2. Goort van Bussel

- den Hoogenacker 1 l.
1. weduwe Eysbout Hendrix

- land Willemsvelt 1 l.
1. weduwe Eysbout Hendrix

- groes de Meulenschouw 4 l.
1. het Broek
2. Jan Janse van de Leensel

- groes de Wey 3╜ l.
1. Willem Slaats
2. weduwe Eysbout Hendrix

- groes de Schilmeer 1 l.
1. weduwe Eysbout Hendrix
2. Francis Loomans

Belast met: 1/3e deel van - ƒ 14,-/jr. samen met de weduwe Eysbout Hendrix -
  wegens een gereduceerde korenrente, te 's Bosch.
- ƒ 9,-/jr. aan zijn moeder - dit gedurende haar leven.

Verponding: ƒ 5-18-8/jr.
Bede - ƒ 1-06-8/jr.
R 97 fol. 98vo 21-04-1756
Marten Wilbert Berkers verkoopt aan Johannes Martens, op Heusden:
- een huisplaats met een hof - op Heusden ╜ l.

          1-2-3-4. de gemeente en straat
Verponding: ƒ 0-5-8/jr.

Koopsom:  ƒ 23-10-
0.
R 97 fol. 99 23-04-1756
Het Corpus van Asten is schuldig aan Arnoldus van Mierlo, koopman, te Eyndho-
ven - ƒ 1000,- α 2╜% - om daarmee af te lossen - ƒ 1000,- α 3% t.l.v. het Cor-
pus en t.b.v. Antoni Hee - d.d. 25-8-1722 - nr. 60.
R 28 fol. 29 23-04-1756
Gezien het request van Hendrik Roymans, te Deurne en Tiele Slaats - als mom-
boiren over Hendrik, 16 jaar, en Maria, 8 jaar, onm. kinderen van wijlen Lau-
rens Willem Roymans - en Perijn Hendrik Slaats.
- Zij geven te kennen dat zij de nalatenschap van de ouders der onmondigen 
hebben nagezien en bevonden dat de vaste goederen, gelegen te Ostappen, hen 
  zijn aangekomen bij acte van repudiatie voor de schulden en Willem Roymans,
  gedurende zijn verdere leven te onderhouden - 10-12-1749.
- Laurens Roymans is eerst getrouwd geweest met Maria, dr. Jan van Helmont -
  waarbij vier kinderen, waarvan nu nog in leven zijn Peter, Margriet en Hen-
  drik Roymans.
  Bij zijn hertrouwen heeft hij geen inventaris gemaakt - R 118 - fol. 107 -
  11-4-1739.
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- Uit het tweede huwelijk zijn geen andere kinderen geboren dan de vooroemde.
- De beide ouders zijn nu overleden, de vader dit jaar. 
  Zij hebben nagelaten de goederen als voorschreven, alsmede de vaste goederen 
  van de eerste vrouw ouders - gelegen in de Wolfsberg.
  En verder de gerede goederen zoals deze te Ostappen door Hendrik Roymans, ΘΘn
  der v≤≤r-kinderen, bezeten worden en waarbij de onmondigen nß-kinderen wonen.
- De supplianten hebben samen met de voorkinderen de gehele nalatenschap getax-
  eert - wetende dat wijlen hun vader alle kinderen als ΘΘn wilde behandelen.
  Dit is echter niet bij testament vastgelegd.
- Er is nu overeengekomen dat Hendrik Laurens Roymans de gehele nalatenschap
  aanneemt - met alle schulden, lasten enz.
  Hij zal aan de onmondige kinderen uitkeren, zoals aan de andere kinderen ge-
  daan, een uitzetsel van - ƒ 100,- α 3% ieder.        
  Tevens zullen de kinderen bij hem in kost en onderhoud blijven en zullen de 
goederen te Ostappen aan hem worden overgedragen voor - ƒ 400,-. 
  Voor ieder van de onmondigen - ƒ 200,-.
  Hiervan zal een behoorlijke "custingbrieff" worden gepasseert.
- De goederen in de Wolfsberg, die belast zijn met - ƒ 100,- aan Steven Jansen,
  blijven verder in bezit van de v≤≤r- en nß-kinderen.
Naschrift: Het Corpus, als "oppermomboiren" gaat "om de vrientschap en lieffde

 te conserveren" met e.e.a. accoord, mits de nodige acten worden 
ge-
           passeert.       
R 28 fol. 31vo 23-04-1756
Gezien het request van Jacobus Tomas Smits, wonende alhier en Dirk van Otter-
dijk, te Someren - als voogden over Catarina, Josyna en Maria, onmondige kin-
deren van Jan Joost Kuypers - en Jenneke Tomas Smits, beiden overleden.
De voornoemde kinderen hebben van hun ouders geen goederen gehad - maar zijn 
door vrienden "bezorgt" en opgevoed.
Vorig jaar is aan de kinderen - ab intestato - aangekomen van Joost Kuypers,
hun grootvader, gwoond hebbende en overleden te Someren.
- ╝e deel in en huis en enige percelen land en groes - te Someren.
T.b.v. de onmondigen hebben de momboiren nog aangekocht:
- ╝e deel in de voors. goederen.
Dit voor - ƒ 60,- welk bedrag zij geleend hebben.
De goederen zijn "gevest" op de kinderen - en kunnen nu verkocht worden voor 
- ƒ 127-10-0 aan Jenneke Jan Speeken, te Someren, die eigenares is van de ande-
re helft.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: Accoord. Mits de opbrengst t.b.v. de kinderen wordt geδmployeerd.
R 28 fol. 32vo 28-04-1756
     
Weduwe Jan de Laat krijgt procuratie om namens haar vijf onm. kinderen, te 
ontvangen de aan deze toekomende "lijffrente" staande t.n.v. weduwe Pieter de
Laat, haar schoonmoeder.
De ontvangst zal gebeuren te Antwerpen ??
R 163 fol. 121vo 01-05-1756
Taxatie van de onroerende goederen van Marcelis Geven - overleden 13-4-1756.
Jan Paulus Geven is mede-erfgenaam.

W
aarde
- huis, hof en aangelag 4 l. ƒ 
200,-

1. Peter Jan Wilbers
2. Willem Geven
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- land het Cattegat 3 l. ƒ 
50,-

 1-3. Peter Jan Wilbers
- land Dijkeracker 3 l. ƒ 
50,-

1. weduwe Hendrik Hendriks
 2-3. Jan Andriessen

- groes den Hulsbosacker 2╜ l. ƒ 
40,-

1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Willem Geven

- land den Busselacker 1 l. ƒ 
10,-

1. Jan Tijsse van Dijk
2. weduwe Goort Canters

- land Goortsacker 3 l. ƒ 
40,-

1. het straatje
2. Willem Geven

- de Venacker 1 l. ƒ 
10,-

1. Peter Koppens  
2. Jan Smits

- land het Oulant 1 l. ƒ 
10,-

1. Jan Peters van Bussel
2. Peter Jan Wilbers

- groes het Grootvelt 5 l. ƒ 
100,-

1. weduwe Symon Peters e.a. 
2. weduwe Aart Jan Wilbers

- groes de Slimmert 3 l. ƒ 
60,-

 1-2. Jan Andriessen 
- groes het Nieuwvelt 4 l. ƒ 
50,-

1. de Aa
2. weduwe Jan Canters

- groes het Kruysveltje 2 l. ƒ 
40,-

1. den Dijk
2. Marten van Dijk

- den Bergacker 2╜ l. ƒ 
40,-

1. Jan Tijssen van Dijk
2. Jan Peters van Bussel                   

    ƒ 
700-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-15-12/jr. aan de Kempenaar - in kapitaal     ƒ    47-03-12  

    ƒ 
652-16-04
20e penning is ƒ 32-12-14.
R 97 fol. 100vo 03-05-1756 1/2
Dirk van Bussel, te Velthoven verkoopt aan Jan Souve:
- 1/5e deel, onverdeeld, in enige percelen land en groes - op Bussel 15 l.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn moeder, weduwe Teunis Peters.

Koopsom: ƒ 5,-.
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R 97 fol. 101 13-05-1756 2/2
- Nicolaas van Neerven - g.g.m. Peternel van Bussel - waarvan nog twee kinderen 
  in leven zijn m.n. Willemyn en Antonet.
- Hendrik van Bussel, te Budel,
- Peternel en Willem - de onm. kinderen van Francis de Decker - en Francyn van 
Bussel, op Hulst onder Hees - namens hen, hun voogden, Hendrik van Bussel 
  voorn. en Reynder Cornelissen.
Zij verkopen aan Jan Souve:
- 3/5e deel, onverdeeld, in enige percelen land en groes - op Bussel 15 l.
Hen aangekomen bij overlijden van hun moeder, weduwe Teunis Peters.
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Koopsom: ƒ 20,-.  
R 16 fol. 21 10-05-1756 1/2
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Adriaan Lintermans, ged.
R 33 - 52 10-05-1756 2/2
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger.
- contra
Adriaan Lintermans, gedaagde.
o.a.:
 2. op 2-1-1755 is door de weduwe Jan van den Broek - publiek verkocht:
    - enige beesten, huisraad, hooi, stro, rogeg en boekweit.
 9. Op deze verkoop heeft Johannes Martens, te Ostappen, een oskalf en twaalf 
    vaten rogge gekocht - voor een totaal som, met de slagen, van - ƒ 15-16-0.
13. Welke som aan aanlegger, in zijn kwaliteit, op 28-8-1755, moest worden be-
    taald.
15. Als borgen waren gesteld: Adriaan Lintermans en Jan Walraven.
16. Omdat de koper, tot nu toe, nalatig is geweest om te betalen is Adriaan 
    Lintermans aangesproken, deze heeft toegezegd te betalen doch tot nog toe 
    is dat evenmin gedaan.
23. Reden om hem te "dagen".
R 97 fol. 101 13-05-1756
Den drost, aanlegger - contra Pieter Willem Slaats, te Heusden, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 8-8-12 wegens de gekochte oogst van de erven Tijs
Reynders.
Zal deze week betalen.
Op 12-7-1756 was hij nog in gebreke.
R 97 fol. 102 17-05-1756 1/2
Andries Marcelisse, te Someren, verkoopt aan Jan van Riet, president:
- de helft van een hooiveld - in de Steegen de helft is 7 cops.

1. Francis Jelis van Hugten
2. Mattijs van Bussel
3. de Loop
4. kn Francis Timmermans

Zie deling - 15-3-1742.
Koopsom: ƒ 25,-.

R 97 fol. 102vo 17-05-1756 2/2
Peter Marcelisse verkoopt aan Jan van Riet, president:
- de helft van een hooiveld - in de Steegen  de helft is 7 cops.

1. Francis Jelis van Hugten
2. Mattijs van Bussel
3. de Loop
4. Francis Timmermans

Koopsom: ƒ 25,-.
R 120 fol. 205vo 19-05-1756
- Jacobus Losecaat, drost en secretaris, alhier. als rentmeester van Johan van
  Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, en eigenaren van de 
  windmolen, alhier en watermolen, te Vlierden - ter eenre - en  
- Goort Willem Loomans, molenaar van de voors. molens - ter andere zijde.       
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Zij maken een contract betreffende de pacht van de molens.
Huurtermijn: 12 jaar, m.i.v. 26-7-a.s. - het zal alleen aan de verpachter vrij

        staan om de pacht na 12 jaar 
te conti-

        nuδren - of na 6 jaar op te 
zeggen -

 mits  een  half  jaar  van  te 
voren.
Huursom: ƒ 700,-, geen minder specie als dubbeltjes - ieder kwartaal ╝e deel

        te betalen.
Lasten: voor de pachter.
      - ƒ 25,-/jr. aan rentmeester Tengnagel van de Episcopale Goederen.
Onderhoud: voor de pachter - blijvende alleen voor de verpachter "het perykel  

   en ongeluk" (brand, stormschade enz.)
   Indien de molens beter bevonden worden aan 

het 
   einde van het contract dan ze bij aanvang 

waren -
   zullen de verpachters dit betalen.
   De  molens  zullen  hiertoe  door  twee 

onpartijdige 
   molenmeesters worden gevisiteerd - waarvan 

een                                   wettige acte wordt opgemaakt.  
- De stenen op de molens competeren aan de pachter - alsmede "het camprat met
  den hals en reyn, tuymelas, ronsels en schijven, kaar, kuyp en speelman van
  den boekweytmolen op de watermolen".
  Aan hem zullen bij het "aftrekken" van de molen betaald worden:
  - van de stenen van de windmolen ƒ 15,-/duim.
  - van de stenen van de watermolen ƒ 12,-/duim
  In het laatste van zijn pacht mag de molenaar geen nieuwe stenen op de molen
  leggen - tenzij met toestemming van de verpachter.
- De pachter zal "de goede luyden" en ingezetenen goed ten dienste moeten zijn
  voor de gewoonlijken "molster" zodat geen klachten over hem komen.
- De pachter mag geen samenwerking aangaan met andere molenaars.
Borg: Jan Hoefnagels.
R 120 fol. 208vo 19-05-1756
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, verpacht aan Goort
Willem Loomans, molenaar, alhier - de navolgende clamptienden met de smaltien
den, m.u.v. de Lammertienden t.w.:
- een clamptiende - de Loverbosche

- de Middeltiende 
- Pachtermijn: 12 jaar - door de verpachter mag met 6 jaar gescheiden worden.
- Pachtprijs: 935 vat rogge/jr. - volgens de pegge van Helmont - zoals deze 

 steken zal op zaterdag na St. Andries 
en za-

 terdag na Lichtmis.
- Lasten: voor de pachter.
- Te leveren: door de pachter - 9 vijm dakstro/jr.
- De pachter zal de voors. tienden moeten colligeren en inzamelen volgens de
  placcaten van 20-5-1670 en 23-5-1732.
- De landerijen van de Heren van Asten, gebruikt wordende door de hoevenaar van 
de Polder, zullen vrij zijn van tienden.
  Ook de hoevenaars op het Casteel te weten van:
  - de Langenacker - aan de Polder - en
  - de Schaapsdries - en
  - de Kamp tusschen de Weyers,
  - idem - de Schaapsdries - en
  - den Oudenhoff - onder Heusden,
  - den agtersten Camp,
  - de Brug- of Burgbeemt - zover die landerijen van de Heren van Asten zijn.
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  Enz. enz.
- Nog is overeengekomen - dat de pachter - de Heusdense clamptiende door Hen-
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  drik van Geffen en Aalbert Verheyen, hoevenaars van de neerhuizingen van het
  kasteel, zal moeten laten "opvaren, gadeslaan en dorsen naar behoren" voor 
  het kaf en stro daarvan komende.
  Alsmede de helft van de Loverbosche tiende door de hoevenaars van de Polder
  en de Wolfsberg, zijnde nu, Pieter Slaats en Joost Kerkers.     
- Borg: Johannes Hoefnagels.
R 97 fol. 103 20-05-1756
- Jan Tijssen van Hugten - g.m. Jenneke van Dijk,
- Francis van Moorsel - g.m. Jenneke van Gemert - en
- Peter van Eyck, allen te Lierop.
Zij verkopen aan Hendrik Jansen van Hugten:
- hei- en weiveld 24 l.

            1-2-4. Tiele Coolen
3. de Voort of gemeente

Belast met: ƒ 1-4-0 aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 4-10-0/jr.

Koopsom:  de 
lasten.   
 
R 120 fol. 211vo 01-06-1756
Schepenen van Asten certificeren - dat Michiel Versterre - en Catarina Happen,
"egteluyden", die met hun handen, hetzij weven, spinnen of met ander handwerk
hun kost moeten verdienen, staande ter goeder naam en faam.
Doordat Michiel Versterre wegens "een versweeringe aan sijn hand" niet in staat
is zijn kost te verdienen en alle aangewende middelen tot genezing te vergeefs
zijn geweest en daardoor tot "de uytterste elende en armoede is komen te gera-
ken"
Om die reden is Michiel Versterre zich voornemens te begeven naar Holland en 
elders om zijn nabestaande vrienden te bezoeken. Wij verlenen hem deze, door 
hem verzochte, attestatie pro deo.
R 120 fol. 212 05-06-1756
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namns Jacobus Losecaat, collecteur van de co-
ninxbede, 17-9-1754 - 16-9-'55, in arrest:
- de vaste goederen van de weduwe Nol Tielen, te Ostaden, tot verhaal van

ƒ  3-13-02
- idem van weduwe Antoni Dirks, aan Vorsele ƒ  5-04-04
- idem van Jan Dirks van Hugten, aan Diesdonk ƒ  6-01-00    
- idem van Johannes Martens, te Ostappen ƒ  6-19-08
- idem van Martinus van de Loverbosch, te Ommel   ƒ 18-07-12
- idem van weduwe Willem Roefs, te Ommel ƒ  7-01-00
- idem van Jan Janse Keyzers, te Ommel ƒ  3-14-06
- idem van Joseph Verhorssert, te Ommel ƒ  2-08-02
- idem van Hendrik Jan Walraven, in de Steegen ƒ  3-02-08
- idem van Hendrik Jacob Martens, op Voordeldonk  ƒ  3-18-04
- idem van Mattijs Reynders, nu de erven, op

Heusden ƒ  3-13-06
R 24 fol. 38voev. 20-06-1756  
- Den drossard, aanlegger - contra - Jan Hoefnagels, gedaagde.
  Op 28-5-l.l. is gedaagde beboet met - ƒ 12,- wegens "vuur bij hem bevonden in 
de Peel, nevens de baan van de Zeven Meeren".
- Idem, aanlegger - contra - Jelis van Helmont, gedaagde.
  Op 28-5-l.l. is gedaagde beboet met - ƒ 12,- wegens "vuur bij hem hebbende 
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  in de Peel, nevens de baan na Zeven Meeren".
- Idem, aanlegger - contra - Hendrik Evers, gedaagde.
  Gedaagde is beboet met - ƒ 2,- wegens turf steken in de groese in 't Broek,
  te Ommel.
- Idem, aanlegger - contra - weduwe Peter Verberne, gedaagde.
  Gedaagde is verscheidene malen "gemaant" om de schoorsteen van 't huisje,
  bij de Kerk - door haar verhuurd aan Willem [Foissen] - en na klachten van 
  de buren, op 10-5-l.l. door mij e.a. gevisiteerd en niet in orde bevonden.
  Haar is opgedragen om binnen drie dagen het nodige onderhoud te laten doen.
  Op 24-5-l.l. is zij gedaagd om haar boete te komen voldoen - ƒ 1-5-0.
  Haar wordt opgelegd de schoorsteen ten spoedigste te laten maken - volgens 
  order - d.d. 15-8-1755 - ter voorkoming van brand.
  Bij niet voldoen hieraan wordt de schoorsteen afgebroken.
R 16 fol. 23 12-07-1756
- Jacobus Losecaat, secretaris, heeft nog veel "pretenties" op, zowel kopers 
  als borgen, wegens verschuldigde koopgelden van gekochte roerende goederen op 
de koopdag van Hendrik van Geffen - d.d. 24-12-1755 en betaaldag - 1-5-1756.
       
- Idem - van de koopdag van de weduwe Hendrik Aarts - betaaldag - 
  d.d. 31-5-1756.
  Hij verzoekt "de gebreekige koopers en borgen" executabel te verklaren.
Naschrift: Wordt toegestaan.
R 24 fol. 41 12-07-1756
F. P. van Cotshausen, aanlegger - contra - Pieter Lomans, gedaagde.
Aanlegger eist betaling van - ƒ 11,- wegens huur van een groesveld, over 1755.
R 143 13-07-1756
Jacobus Losecaat verkoopt "hoy en gras te velde", op de voorste Heusden, neven
de Aa.
- 11 kopen Opbrengst: ƒ  65,-
Idem op 18-7-1756 Opbrengst: ƒ 143,-.
R 138 fol. 182vo 19-07-1756 1/2   
Condities en voorwaarden waarop Franciscus Hiacintus Baron de Dongelbergen, 
Heer van Blaarthem, verpacht over de oogst van 1756, de navolgende clampen-
tiende:
- de helft van - hoog Ommel,
-      - leeg Ommel,
-      - de Horst,
-      - de Steegen,
-      - de Boetscholt,
-      - de Agterbosch,
-      - de Vork,
-      - de Lensdonk,
- de grote klamptiende - deze zijn belast met 9 vat rogge/jr. aan rentmeester 

  de Kempenaar.
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- de smaltiende.
R 138 fol. 186vo 20-07-1756 2/2
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 navolgende clampentiende, te Asten, verpacht over de oogst, 1756.
Verpacht worden:
- de helft van - hoog Ommel,
-      - leeg Ommel,
-      - de Horst,
-      - de Steegen,
-      - de Boetscholt
-      - de Agterbosch,
-      - de Vork,
-      - de Lensdonk
- de grote klamptiende - deze zijn belast met 9 vat rogge/jr. aan rentmeester

  de Kempenaar.
- de smaltiende.
R 120 fol. 213vo 26-07-1756
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de heren van Asten, verpacht aan Hendrik
Berkers, schepen, Pieter Coolen en Dirk Haasen:
- de Novaale tiende van Asten.
Zoals die voorheen door dezelfde pachters zijn gecollecteert en vanouds getient
geweest.
Pachttermijn: 6 jaar - met drie jaar te scheiden.
Pachtsom: 160 vat rogge/jr.
          Te betalen in goed Hollands geld, in geen minder specie dan dubbel-
          tjes, volgens de pegge van Helmont, zoals deze steken zal, zaterdag   
          na St. Andries en zaterdag na Lichtmis.
Lasten: voor de pachters.
Enz. enz.
R 120 fol. 223 26-07-1756
- Hendrik Deenen, moolenmeester, te Mierlo - en
- Hendrik wargaren, molenmeester, in de Gehugten, onder Heese - namens Goort 
  Lomans, molenaar, alhier.
Zij hebben een visitatie en examinatie gedaan aan de windmolen, te Asten en de 
watermolen, te Vierden, aan de Heren van Asten toebehorende, en bevonden:

De windmolen
- De vier stenen muuren onder het "kruyswerk" zijn in goede staat.      
- Het kruiswerk is voor 2/3e deel versleten.
- De stander van de molen  met de "kransslecke en voeghoute" zijn goed.
- Het deksel of huiske boven of over het kruiswerk is nieuw gemaakt.
- De steenbalk is goed.
- De "swaaren timmer van de twee bovenzeyen" van de molen en van de trap is
  goed.
- Het "stormeynt met de schalien" is half versleten.
- De planken van de kast zijn voor 2/3e deel versleten.
- De "wintpeluw" is nieuw en goed.
- De ijzeren balk van de achtermolen is half versleten.
- De voorste ijzeren balk is goed.
- De steunbalk is voor 2/3e deel versleten.
- De "pinbalk" is goed.
- De kap en "schalien" van de molen zijn goed.

98



- Het achterste rad en ronsel - geschat op - ƒ 70-00-00
  Om redenen dat dit voorste en achterste rad vernieuwd zullen moeten worden.
  En er moet alsdan een omgaand rad gemaakt worden en het oude is er een dat 
  doorgaande door de as gaat.
- De "luyenmulder" met al zijn toebehoren is in goede staat.
- Het ijzerwerk van de rogmolen is in goede staat - t.w. het "staakeyser,
  hals, reyn en spoor met haal alsook den ligtboom goet".
- De "pram" versleten, het bijbehorend ijzerwerk is goed.
- De "kuype, kaare, kistjes van de voor- en achtermolen" - en hun toebehoren
  zijn goed.
- De "praambalk" is half versleten.
- De "koning, staakeyser en bovenspil" zijn goed.
- De "reynhals en spoor" is half versleten.
- De zolders in de molen zijn allemaal goed.
- De "ligtboom en vonder met steenbet en haal van agtermolen" zijn allen goed.
- Het "rinkhout" van de roggemolen is voor 2/3e deel versleten.
- Van de binnentrap zijn de bomen en treden versleten.
- De galerij van de molen is goed.
- De "start" van de molen te vernieuwen.
- De "kruyas met ketting en loopstaaken" zijn goed.
- De "borsten, lassen, scheytsoome, planke, boute en bande" met toebehoren zijn 
  getaxeerd op -  ƒ 
115-0-00

De watermolen
- Een nieuwe zolder, waarvan de ribben liggen en waarop nodig zijn 15 of 16
  planken van 20 voet - deze zullen voor october gelegd worden door Hendrik
  Deenen.
- De zolderkap met pannen is goed.
- De "ark" in nieuw en goed. - echter aan de Astense zijde, bij den hoek een 
  "barst off reet" in de muur, ca. 5 voet hoog. dit moet voor october met 
  "sement" dichtgemaakt worden.
- Het "schutgebont" is goed.
- Van de roggemolen "nieuwe kaar, kuyp, rinkhout, decksels, schoen met legboom
  en haal" zijn allen goed.
- De "hals- en staakeyser met speelman" zijn half versleten - alsmede de "von-
  der en spoor".
- De planken nevens de wiel, langs de watermolen, moeten vernieuwd en geverfd
  worden.
- De verdere palen "onder het steenbet" zijn in orde bevonden.
- De trommel, waar de molenstenen mee opgehaald worden - moeten de Heren aan de
  mulder betalen - zijn goed ƒ 15-00-00
- Het gehele "steenbet" is goed.
- De "wateras en scheene" zijn half versleten.
- Het "kamprat en ronsels, kamme en staave" zijn goed.
- De muren, deuren en vensters zijn goed.
- De "luyenmulder" is versleten.    
- De "waterkommen" zijn half versleten.
- De kettingen zijn nieuw.
- De "weyndassen" worden nu, door Mr. Deenen, nieuw gemaakt.
- Het "waterrat met het stormeynde" wordt ook vernieuwd".
Staat te weten dat hetgeen voors. is nu door Mr. Deenen, als voors. gemaakt 
wordt en door de eigenaren bekostigd - en hetwelk dan door Goort Lomans voor 
goed en nieuw werk wordt aangenomen.
De pachter neemt de molens aan volgens pachtcedulle - d.d. 19-5-1756.
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R 120 fol. 216 12-08-1756
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, verpacht aan Pieter 
Mattijs Slaats:
- de hoeve - de Wolfsberg.
Huurtermijn: 6 jaar.
Lasten: voor de huurder.
Diensten: 3 dagen/jr. met paard en kar - indien gevraagd.
De landerijen bestaan uit:
- hof en aangelag en de bijhorende landerijen 21 l.
- de Warandacker - in de loverbosch 2 l.
- het land agter de schuur tot aan de laan 5 l.
- hooi- en weiland - agter de laan tot aan de Eekelhoff
  van een dwarslaan      20 l.
- land - van den Ekelhoff op de rigt van het Weyvelt tot
  lant af te graven 4 l.
  Het is bestemd tot land aan te maken.
- een hooyvelt langs de Aa - met een Weyvelt daaragter ge-
  legen 25 l.
  De hoevenaar van de Polder zal een weg hierover behouden 
  naar een hooiveld over de Aa.
Huursom: ƒ 60,-/jr.
Staat nog te weten:
Dat onder deze verhuring mede is begrepen:
- ╝e deel van de Loverbosch tiende, voor kaf en stro, te moeten gadeslaan, op-
  varen, dorsen, dat Goort Lomans, als pachter der tiende geen schade komt te 
lijden. De granen moeten schoon aan Goort Lomans geleverd worden.
R 120 fol. 219vo 12-08-1756
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de heren van Asten, verpacht aan Joost 
Gerrit Kerkers:
- de hoeve - de Polder.
Huurtermijn: 8 jaar.
Pachtsom: ƒ 40,-/jr.
Tot de hoeve behoren: 
- huis, hof, aangelag, schop en de groes daarbij 6 l.
- land den Eekelhoff 14 l.
- groes het Drenkvelt - bij de laan 3 l.
  van het kasteel
- een hooiveld - gekomen van de hoeve - de voorste Heusden 6 l.
- een veld - in den Eekelhoff - nevens de Weyer - moet 
  hooi- of weiland worden 6 l.
- een weiveld - bij de Polder - gekomen van de hoeve -

de Wolfsberg
- de huurder zal het land, naast zijn aangelag, van den 
  Eekelhoff tot zaai- of weiland mogen maken - dit ca. 10 α 12 l.
- De huurder zal ╝e deel en Pieter Slaats ook ╝e deel van de Loverbosch-tiende,
  voor kaf en stro, moeten opvaren, dorsen en gadeslaan - zodat Goort Lomans,
  als pachter der tiende, geen schade komt te lijden.
  De granen moeten schoon aan Goort Lomans geleverd worden. 
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R 97 fol. 1-3vo 28-08-1756
Willem Reynders, zijnde arm en blind en daarom van den Armen gealimenteerd.
Hij bezit nog een huis en enige landerijen, te Heusden en heeft deze op 
10-1-1756 - "ten beurde gebracht doch hebben geen geld mogen gelden".    
Er is nu door het College overeengekomen, ten meeste nutte en voordeel van den 
Armen om de goederen te verkopen. 
Willem Reynders, geass. met Francis Martens, gaat hiermee accoord.
Verkocht wordt aan Dirk Dielis van Helmont:
- huis, hof en aangelag, op Heusden - ter plaatse de Behelp ╜ l.

1. de gemeente
2. Jelis van Helmont

- land de Behelpseacker    6 l.
1. Dirk Jansen van Someren
2. Jelis van Hugten

- land het Leegvelt 2 l.
1. Jelis van Hugten
2. kn Mattijs Reynders

- den Kleynenacker 1 l.
1. Peter Canters
2. Tiele Slaats

- een drieske voor den Behelpsenacker 1 l.
1. Jelis van Hugten
2. de voors. akker

- de Heytveltsedries 1 l.
1. Dirk van Someren
2. Jelis van Hugten

- groes het Heytvelt 3 l.
1. weduwe Eysbout Hendriks
2. de verkoper

- een Eeusel 2 l.
1. het voors. Heytvelt
2. Peter Hoeben

- de agterste Weyde 1╜ l.
1. Willem Reynders
2. de drost

- Marten Oomswey 5 cops.
1. de verkoper
2. Peter Canters

- de middelste Wey 1╜ l.
1. Dirk Dirks van Someren
2. Peter Canters

- groes de Heyhorst 2 l.
1. weduwe Hendrik Eysbouts
2. Mattijs van den Eynde

Belast met: ƒ 5-0-0/jr. of - ƒ 125-00-0 aan den Armen van Asten.
- ƒ 2-5-0/jr. of - ƒ  56-10-0 aan het Gemene Land.
- 4 vat, 2 cop, 3 maatjes rogge/jr. aan Mevr. Gistelle - d.d. 
  14-11-1729 - ieder vat α 14 stuiver tegen de penning 25 - in 

kapi-
  taal - ƒ 72,03.
- ƒ 0-7-0/jr. aan het Huis van Asten.

Gecasseert zijn: ƒ 300,- α 3% aan weduwe Antoni Voermans.
Verponding: ƒ 8-16-0/jr.
Bede - ƒ 2-00-0/jr.

Koopsom: ƒ 30,-.
Beloofd is dat de koper, gedurende het leven van de verkoper, jaarlijks twee 
karren turf zal leveren, waarvan president van Riet de vracht van ΘΘn kar zal
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doen - en nu dit jaar vijf karren turf en voorts nog een verering aan de verko-
per.   
Verder is besproken - dat alle voors. renten, voor zoverre die van de eigenaars 
gedurende het leven van de verkoper en zijn vrouw niet gevorderd worden, de ko-
per die rente jaarlijks zal betalen aan de armmeesters, voor en t.b.v. voorn. 
Willem Reynders en zijn vrouw en waarin de weduwe Antoni Voermans heeft toege-
stemd en de intrest gegeven voor den Armen. Daarenboven zal zij nog - ƒ 50,-
geven.
Marge: 21-9-1763 - ontvangen van de weduwe Antoni Voermans - ƒ 50,- t.b.v. den

         Armen.
R 97 fol. 106 29-09-1756
Jacobus Losecaat verkoopt aan Willem Slaats, Leendert Jacobs van Hugten en 
Dirk Jan Claus, op Heusden:
- land de Grootenacker 12 l. 45 r.

1. Dirk Dirks van Someren
2. het volgende heyvelt
3. Daandel Coolen
4. de weg of pad

- een heiveld 3 l.  25 r.
1. de voors. akker
2. Jelis van Helmont e.a. 

Verkoper aangekomen bij transport voor het Leenhof van Brabant, te 's Hage -
d.d. 23-9-1754 - en deling - Asten - d.d. 25-9-1754.  

Koopsom: ƒ 416,-.
De percelen worden als volgt verdeeld:
Aan Willem Slaats:
- voor van den akker 4 l.

1. Dirk Dirks van Someren
2. Dirk Jan Claus
3. Daandel Coolen
4. de weg

Verponding: ƒ 1-06-10/jr.
Bede - ƒ 0-18-10/jr.
Aan Dirk Jan Claus:
- het tweede perceel van den akker 4 l.

1. Willem Slaats
2. het volgende perceel
3. Daandel Coolen
4. de weg

Verponding: ƒ 1-06-10/jr.
Bede - ƒ 0-18-10/jr.
Aan Leendert Jacobs van Hugten:
- het derde perceel van den akker - 4 l. 45 r.
  en het Heytvelt daaraan 3 l. 25 r.

1. Dirk Jan Claus
2. Jelis van Hugten e.a. 
3. Daandel Coolen e.a. 
4. de weg of pad.

Verponding: ƒ 1-06-12/jr.
Bede - ƒ 0-18-12/jr.
Geweegd mag worden over den akker neven hof en aangelag van Dirk Dirks van 
Hugten - en de brug aan de straat, samen met de verkoper te onderhouden.
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R 16 fol. 25 03-10-1756
Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Pieter Lomans, gedaagde.
R 143 07-10-1756
De Heren van Asten laten een partij bomen, staande op hun gronden, verkopen:
-  5 "kopen" - bij den akker van de hoeve - de Wolfsberg  33 bomen
-  2    "    - agter de groote laan   8   "
- 12    "    - agter het Weyvelt van Piet Slaats 220   "
- 15    "    - agter het Casteel 140   "
-  7    "    - in de Heusdensecamp  64   "
-  7    "    - aan den Varrenhof             240   "
- 17    "    - in heyt- en weyvelt van Dirk Dirks van 

Someren    38   "
Opbrengst: ƒ 422,-.

R 97 107vo 23-10-1756
- Jenneke Copmans - weduwe Peter Verberne - en
- Maria Smits - weduwe Joost Verberne, mede voor haar zwagers, verkopen aan
Jan Peters Verberne:
- huiske en hof - bij de Kerk 1 cops.

 1-3. de straat
 2-4. Johannes Jansen

Verponding: ƒ ..... Koopsom: ƒ 15,-.
R 156 24-10-1756
Rekening, bewijs en reliqua van Goort Franse van Bussel en Willem Slaats - als
momboiren over Elisabet en Francyn, onm. kinderen van Mattijs Slaats - g.g.m.
Anneke Franse van Bussel, beiden overleden.

Ontvangsten
- I.o.m. de drie andere, meerderjarige, kinderen is na de dood van de vader en 
  na taxatie, de nalatenschap onder elkaar verdeeld en daarna verkocht - het
  merendeel aan Pieter Slaats, hun broeder, die op de hoeve is blijven wonen.   
  o.a.:
  - 3 beesten ƒ  110,-
  - 1 paard met getuig ƒ  110,-
  - 34 schapen - en de hond ƒ  136,-
  - 1 os    ƒ   68,-
  - de hoenders ƒ    2,-
  Opmerking: Dit is de eerste keer dat "kippen"
             in een inventaris vermeld worden.
  - turf ƒ   75,-
  - 2 koeien en 1 vaars ƒ   95,-
  Enz. enz.
      "Zeer grote verkoping".   

                           
                           Opbrengst ƒ 1463-15-00

- Aan "gereed" geld is gevonden boven de - ƒ 200,-
  die gelost zijn aan Willem Clomp, te Helmont -
  en die door wijlen Mattijs, op zijn verpondings-
  boek waren opgenomen - een som van ƒ   1100-00-00  
    ƒ 2563-15-00
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- Dus voor de twee onmondige ƒ 1023-10-00
- Nog van 69 vat rogge α ƒ 0-18-0/vat geleverd aan Goort 
  Franse van Bussel ƒ 
62-02-00
- Intrest van de - ƒ 385,- die onder Willem Slaats zijn 
  berustende geweest - totdat de - ƒ 200,- aan Hendrik van 
  de Mortel zijn uitgezet en de - ƒ 185,- totdat - ƒ 200,-
  aan Arnoldus Slaats zijn uitgezet. ƒ   12-10-00
- Intrest van de - ƒ 370,- die onder Goort van Bussel zijn
  berustende geweest - gemodereerd op ƒ   45-00-00
- De rendanten hebben voor de onmondigen 3/5e deel in een
  akker - gekomen van hun ouders - gekocht (ƒ 72,-) en de-
  ze verhuurd aan Hendrik van de Mortel α ƒ 10,-/jr. -
  over 1750 en '51 ƒ 
20-00-00
  - Arnoldus Slaats - 1752 ƒ 
10-00-00
  - Mattijs Dirks - 1753 ƒ 
10-00-00
  - Pieter Slaats  - 1754 en '55 ƒ 
20-00-00
- ƒ 200,- α 3% uitgezet aan Hendrik van de Mortel - d.d. 
  8-1-1749 - 6 jaar intrest ƒ   36-00-00
- ƒ 200,- α 2╜% aan Arnoldus Slaats, hun broeder - d.d. 
  20-6-1752 - 3 jaar intrest ƒ   15-00-00 
- ƒ 150,- α 2╜% aan Pieter Slaats - d.d. 20-6-1752 -
  3 jaar intrest ƒ 
11-05-00
- ƒ 37,- aan Lambert Cornelis - sedert 1749 - intrest ƒ      5-11-00     
 Ontvangst ƒ 
1270-18-00

Uitgaven o.a.
- Wegens inkoop van 3/5e deel van de Langenacker - 4 l.
  transport - d.d. 10-1-1749 ƒ   72-00-00
- Aan de onmondigen gegeven voor "spellegelt" ƒ    3-10-00
- Voor Elisabet betaald - 3 maanden kostgeld, te Eyndhoven -
  om het naaien te leren ƒ   15-00-00
- De cijns - ƒ 0-11-0/jr. gaande uit de akker van de on-
  mondigen ƒ    2-04-00
- Schoolgeld, te Nederweert, betaald voor Josyna ƒ      7-04-00  

Totaal uitgaven ƒ 
394-05-00

Voor de onmondigen blijft dus ƒ  976-13-00
Waarbij nog komt, de aan Hendrik van de Mortel

uitgezette ƒ    200-00-00  
ƒ 1176-13-00

R 20 fol. 255 08-11-1756
- Den drossard, aanlegger - contra - Joost Voermans,

- Adriaan, de knecht bij Antony Voermans,
  (fol. 269 is het Adriaan van de Mortel)
- Willem Roefs,
- Jan Brunas - en
- Jan van Hoek,
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- Antony de Kuyper,
- Peter Verberne, te Eyndhoven, gedaagden.

  - Gedaagden wenden een "onwetendheyt van het fait bij hun misdreven voor en
    verders een halsterigge ontkentenis van de waarheyt van dien".
  - Antony de Kuyper - is steeds afwezig en laat zich nergens zien.
  - fol. 265 - 28-2-1757 - Jen Verlijsdonk heeft bij request verzocht - het 
                           decreet van dagement - tegen haar zoon, Antony Cuy-

    pers in te trekken. En met aanlegger te mogen 
"tran-
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 sigeeren  of  composeeren"  over  de  aan  haar 
zoon ten  laste gelegde feiten.

 Ook  aan  de  overige  gedaagden  wordt  dit 
toegestaan.
R 20 fol. 256 08-11-1756      
- Den drossard, aanlegger - contra - Francis Francis Plenders,

  - Hendrik Dirks Timmermans,
   - Aart Hendrik Aarts, 

  - Francis Walraven, gedaagden.
  Schepenen wijzen, na advies van twee onpartijdige rechtsgeleerden, deze zaak
  "tot het verleenen van een provisie van justitie af". 
  Het verzoek van aanlegger wordt afgewezen.
  Zij laten aan aanlegger over om deze zaak te voeren.
R 24 fol. 43 08-11-11756  
Johannes Jansen - mede namens Jacobus en Hendrik Verhoysen, aanleggers.
- contra
Leendert Lambers, gedaagde.
Aanleggers vragen betaling van - ƒ 9-10-0, als restant van koopgelden van een 
paard.
Het paard is reeds enige jaren geleden geleverd.
Hendrik Coopmans, aanlegger - contra - Antoni Meulendijk, gedaagde.
Betreft: Betaling van - ƒ 10,- als restant van - ƒ 40,- wegens aankoop van een 
         stukje groes.
R 24 fol. 43vo 30-11-1756
Den drost, aanlegger - contra - Jan Janse Keyzers en Jan Peter Smits, ged.
Betreft: Voldoening van jura en 40e penning van transport - d.d. 25-3-1754 -
         ter somme van ƒ 6-7-0.
         Wordt toegzegd binnen acht dagen te betalen.      
 
Idem, aanlegger - contra - Mattijs Bolle, gedaagde.
Gedaagd: Wegens het niet betalen van de boeten wegens het "steecke van groese".
         Komt betalen.
Idem, aanlegger, als rentmeester van de Heren van Asten.
- contra 
Rijnder Tijs Rijnders, Francis Plenders, Dries Peter Driessen en Martinus van 
Hooff - als erven van Mattijs Reynders.
Betreft: Voldoening van een rente aan de Heren van Asten.
         Komen morgen betalen.
4-9-1758 - Zij zijn ieder voor 1/5e deel erfgenaam - en alzo tot 15-12-1756

 verschuldigd aan de Heren van Asten - ƒ 26-13-4 - voor elk dus
      ƒ 5-6-12.

 Hebben steeds aangeboden te komen betalen. Tot nu toe zijn ze 
echter

 nalatig geweest.
Opmerking: 4-9-1758 - Nu wordt Jenneke Tijsse aangesproken i.p.v. haar broeder,

            Reynder.
R 97 fol. 108 31-11-1756
Pieter Willem Loomans, oud borgemeester, is schuldig aan Dirk Hoebergen, oud
borgemeester - ƒ 500,- α 3% - de gelden worden aangewend t.b.v. het borgemees-
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terschap.
Marge: 22-6-1773 - ƒ 225,- gelost
        8-4-1777 - ƒ  25,- gelost.
R 24 fol. 44 13-12-1756
Den drost, aanlegger - Mattijs Bollen, gedaagde.
Betaling van - ƒ 4-10-0 boete, ingevolge art. 32 van de Keure - wegens het op 
14 juli l.l. - groes maaien int Palmbroek - en daarvoor door de schutter beboet
is.   
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R 121 fol. 1 01-01-1757
In bediening zijn:

- Jacobus Losecaat, drossard en secretaris,
- Jan van Riet, president,
- Antoni Haasen, vice president,
- Hendrik Berkers,
- Jan Vervoordeldonk,
- Wilhelmus Bruynen,
- Gerrit van Riet, junior, schepenen.
- Jan Verhoysen,
- Jan Ture Lomans,
- Hendrik Marcelis Berkers,
- Johannes Jansen, viermannen.
R 143 06-01-1757
Jan Jelis van Hugten en Francis Plenders, als momboiren over Joost, onm. zoon
van Joost Philips van Hugten, verkopen "eenige gereede goederen" o.a.:
- drie koeien, ƒ 39,-,
- huishoudgerei
- hooi - stro ƒ 70,-
- een ploeg ƒ  5,-  (de gemiddelde prijs van alle verkoch-

  te goederen = ƒ 5,-/st.)
Opbrengst: ƒ 172,-.

R 97 fol. 108vo 17-01-1757
- Gerrit Jacobs van Hugten - en
- Catarina Jacobs van Hugten.
Zij verkopen aan Antoni Jaspers - g.m. Margrieta Jacobs van Hugten:
- de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag 1 l.
  Waarvan de kamer hoort aan de weduwe Gerrit Kerkers.  

 1-3. de straat  
- Tijs Franse-acker 1 l. 3 cops.

1. Francis Plenders
2. Peter Kerkers  

- land het Copse
 1-3. Aart Janse

- land Gijsbertacker 1 l.
1. Goort Kuypers
2. de straat

- land de Loverbosch 1╜ l.
1. Joost Kerkers
2. weduwe Gerrit Kerkers

- de Haseldonk 7 cops.
 1-2. Hendrik Haasen

- het Linders hoyvelt 1 l.
1. weduwe Gerrit Kerkers
2. Francis Plenders

- het kleyn Lindert 1╜ l.
1. Bernardus Brunas
2. Jan Souve

Belast met: de helft van ƒ 0-4-8/jr. aan de Kerk van Asten - in een meerdere
                           rente met de weduwe Gerrit Kerkers e.a.
- de helft van  ƒ 0-2-0/jr. aan den Armen van Asten - in een 

meerdere
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    rente met de weduwe Gerrit Kerkers 
e.a.

- de helft van ƒ 0-2-3/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere 
ren-

    te met de weduwe Gerrit Kerkers 
e.a.

- de helft van 2 kannen rogge/jr. aan Schenaars - samen met de 
weduwe 

           Gerrit Kerkers e.a.
Koopsom: ƒ 100,-.

Waarvan - ƒ 50,- α (?)% - de intrest wordt gebruikt om Catarina van Hugten een 
"goede bequaame" woning met een hof te bezorgen om er haar verdere leven "naar
genoegen en ordentelijk" in te wonen.
R 143 17-01-1757
Elisabet van de Loverbosch, in de Steege, geass. met Jan, haar zoon, verkoopt 
"eenige gereede goederen"

Opbrengst: ƒ 31,-.
R 97 fol. 110 18-01-1757
Antoni Arnoldus Meulendijk verkoopt aan Antoni Franse:
- het Eeusel - in de Steegen 2 l.

 1-4. Huybert van Hooff      
2. Mattijs Aart Wilbers
3. weduwe Peter Verberne

Zie transport - d.d. 25-2-1751.
Koopsom: ƒ 20,-.

R 97 fol. 110vo 14-02-1757
Willem van de Sande, te Vlierden, verkoopt aan Francis Aarts van Bussel:
- groes aan den Diesdonk 2 l.

1. Willem van Vlokhoven
2. Jan Canters en Peter van Bussel
3. de Beek
4. weduwe Hendrik Hendriks

Zie transport - d.d. 16-11-1750.
Koopsom: ƒ 21,-.

R 121 Fol. 2 17-02-1757
- Jan Tomas Hoefnagels - weduwnaar - en voor de helft erfgenaam van Elske Jan
  Plenders - en
- Jan Jelis van Hugten en Francis Plenders - als momboiren over Joost, onm. 
  zoon van Joost Philipse van Hugten, zijnde de voorn. Elske Jan Plenders,
  grootmoeder van Joost Philipse van Hugten, omdat de moeder van de onmondige 
  een dochter was van Elske Jan Plenders - en Joost dus ook voor de helft 
  mede-erfgenaam is van zijn grootmoeder.
Zij maken een scheiding en deling van de onroerende goederen die Jan Tomas 
en zijn overleden vrouw bezeten hebben.
1e (blinde) lot: Jan Tomas Hoefnagels, wonende in de Wolfsberg
- een huis met de helft van het aangelag 1 cops.
  Deze helft naast den akker van de weduwe Cornelis Lambers.
  2. het volgende lot

3. Hendrik Peter Driessen
4. weduwe Cornelis Lambers

- de helft van de voorste Reyenacker 2 l.
1. het straatje
2. het volgende lot
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3. de straat
4. Hendrik van der Paalen

- de voorste helft van - den Heesacker de helft is 1╜ l.
 1-3. Nicolaas Philipsen

2. het volgende lot
4. weduwe Hendrik Haasen

- land den H. Geestacker 1 l.
1. weduwe Hendrik Haasen
2. Maria Plenders
3. de straat
4. weduwe Eysbout Hendriks

- een akkerke het Koolackerke ╜ l.
1. weduwe Nol Tielen
2. weduwe Francis Coolen  

 3-4. Hendrik Haasen 
- de helft in een hooiveld de helft is 2 l.
  deze helft "agter nast de graaff

1. Hendrik van de Mortel
2. het volgende lot
3. de kleyne Aa
4. weduwe Cornelis Lambers

- de achterste helft van een groesveld - het Tijs Bottersvelt
deze helft is 1 l.

1. Hendrik Haasen
 2-3. het volgende lot

4. de kleyne Aa
- de voorste helft van - het Vrouwkels off Voorste velt

deze helft is 1 l.
1. Francis van der Westen
2. het volgende lot
3. kn Jan van Dijk
4. kn Hendrik Haasen

Belast met: de helft van 13 duyten/jr. aan de Heren van Asten - in het cijns-
            boek - fol. 176.

- ƒ 75,- α 3% aan den Armen vn Asten - obligatie - d.d. 18-12-
1757.
En omdat Jan Tomas Hoefnagels en wijlen zijn vrouw aan den Armen, alhier, in
1755, schuldig waren - ƒ 175,- "hebbende de momboiren alsdoen aan deselve be-
taalt - ƒ 145,- hetwelk nu bij dese deyling verrekent sijnde blijkt dat over-
sulx voor de onmondige, die de helft van voors. - ƒ 175,- moet betalen - meer
betaalt heeft - ƒ 57-10-0"
En Jan Tomas, nu i.p.v. die - ƒ 87-10-0 alleen heeft aangenomen te betalen aan
den Armen, alhier, de - ƒ 75,-.
En komt dus nog te kort van de - ƒ 87-10-0 - ƒ 12-10-0 die nu moeten komen 
t.b.v. de onmondige, zodat Jan Tomas Hoefnagels in het geheel nog moet betalen
aan de onmondige - ƒ 70,-.    
Ter egalisatie van de gedeelde goederen zal Jan T. Hoefnagels aan de onmondige
nog uitkeren - ƒ 50,-.
Totaal dus - ƒ 120,- α 3╜%.
Dit lot is nog toegevallen:
- de voorste helft in een stukje groes/land - den Berg 

dese  helft  is  1 
cops.  

1. Hendrik Haasen
2. het volgende lot
3. de straat
4. Hendrik Peter Driessen

Verponding: ƒ 4-11-06/jr.
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Bede - ƒ 1-05-14/jr.
2e (blinde) lot: Joost Joost Philipse van Hugten
- een huis, tot de neere - zoals in bewoning bij Paulus Verkuylen - en de
  grootmoeder is aangekomen bij deling - d.d. 12-10-1742.
- den hoff - agter het huis 1 r.

1. weduwe Antoni Voermans en 
   erven Peter Voermans 

- de achterste helft van - de Reyenacker deze helft is 2 l.
1. de Heren van Asten
2. het 1e lot
3. weduwe Cornelis Lambers
4. de straat

- de achterste helft van - den Heesacker deze helft is 1╜ l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. Wilbert van Helmont e.a. 
3. Nicolaas Philipse
4. weduwe Hendrik Haasen

- een klein akkertje - in de Reyen 3 cops.
 1-4. de Heren van Asten
 2-3. weduwe Cornelis Lambers

- land de Loverbosch 3 cops.
1. kn Marcelis Berkers
2. Hendrik Haasen
3. Joost Kerkers
4. de straat

- de helft van een groesveld en land - den Berg 1 copns.
1. Maria Plenders
2. Jan Tomas Hoefnagels

- de voorste helft voor - het Hoyvelt de helft is 2 l.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Jan Tomas Hoefnagels
4. de kleyn Aa

- de voorste helft van - Tijs Bottersvelt  de helft is 1 l.
1. weduwe Francis Coolen
2. Jan Tomas Hoefnagels
3. de verkrijger
4. de kleyne Aa

- de achterste helft van - het Vrouwkesvelt de helft is 1 l.
1. weduwe Francis Coolen
2. Jan Tomas Hoefnagels
3. Hendrik Hoefnagels
4. kn Jan van Dijk

- de schuur aan het huis van Jan T. Hoefnagels met de grond tot aan de neere
  met de weg in het rond - en de helft van het aangelag

deze  helft  is  1 
cops.

            1-3-4. Hendrik Peter Driessen
2. Jan Tomas Hoefnagels

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
- de helft van 13 duyten/jr. aan de Heren van Asten - cijnsboek
  fol. 176.

Verponding: ƒ 4-11-4/jr.
Bede - ƒ 1-06-0/jr.
Nog te ontvangen van het 1e lot - ƒ 120,-.  
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R 30 fol. 86vo 18-02-1757 1/11
Verhoor van:

1. Willem Frans Kels, 69 jaar, in de Steege,
2. Francis Willem Kels, 28 jaar,
3. Leendert Lamberts, 36 jaar,
4. Jenneke Joosten - g.m. Leendert Lamberts, 32 jaar,
5. Jacobus van de Cruys, 34 jaar,
6. Jenneke Frans Stevens - g.m.Dirk Hoebergen, 60 jaar,
7. Willem Dirk Hoebergen, 22 jaar.
B. Of zij weten dat, op maandagavond, 17 jan. l.l., rond 9 uur, in de 

"koorntas" aan de turfschop van Willem Franse een "koolvuur" is 
ge-

vonden.
1. Verklaart dat Joost Peter Hendriks, knecht van Jacobus van de Cruys, bij hem
   met een "koolviers" is binnen gekomen waarvan hij zei dat hij dit bij hem,
   deponent, onder de "koorntas" had uitgehaald.
   Deponent is daarop met "eenig water" naar den "tas" gegaan en heeft dit over 
de plaats waar het vuur gelegen had uitgegooid.
2 t/m. 7. Weten ≤f niets ≤f niet meer dan hiervoor vermeld.
C. Of  zij  weten  waarvan  het  vuur  vandaan  is  gekomen  en  wie  het  daar 
gelegd heeft.
1. Verklaart dat niet te weten. Wel dat den volgende dag Gerrit Antoni Vreyns 
Everts tegen hem zei: "Ik weet niet hoe dat ik wel ben, 't is of ick geck
   was" en zegi dat hij het vuur aan den tas gelegd had.
2. Heeft horen zeggen van Jan Jacobs Verberne dat Gerrit Antoni Vreyns Everts
   op de hei bij de schapen een vuur bij zich had.
3 t/m. 7. Weten niets.
D. Aan Leen Lamberts en zijn vrouw wordt gevraagd of bij hen, 's avonds

den 17 jan. niet een kolenvuur is gehaald.
3. Leendert weet niets want hij was die dag niet thuis.
4. Jenneke weet, dat, op 17 jan., rond ΘΘn uur, bij haar in huis is geweest
   Gerrit Antoni Vreyns Everts, wonende als schaapsherder bij Willem Frans 
   Kels, Jan, zn. Jacobs Verberne, en haar zoon, samen hebben zij een "kool-
   vuur mede genomen naar het Bottelsheytvelt waar zij de schapen hoedden.
E Wordt speciaal, aan Willem Frans Kels, zijn zoon en dochter gevraagd

of aan hen, of aan iemand van "de hare" door de brenger of legger 
van

het vuur, of door een ander voor hem, om vergiffenis is verzocht.
1 en 2. Weten hier niet van.
 
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.            
R 33 - 52 22-02-1757 2/11
Jacobus Losecaat, drossard, "remonstreert" dat, op 17-1-l.l., 's avonds, rond
9 uur, aan of op den "koorntas" van Willem Franse Kels, in de Steegen, door 
Joost Peter Hendriks, wonende als knecht bij Jacobus van de Cruys "een kool-
vuur is gevonden, die hetselve daar af genomen heeft en ten huyse van de voorn.
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Willem Frans Kels gebragt". Die daarna, waar vuur gelegen heeft, dit heeft uit-
gegoten.
De volgende dag, zijnde de 18e, is de plaats, door "remonstrant en eenige van 
U Eerw., na nauwkeurige visitatie gesien en bevonden dat eventaant stroo van de 
koorntas gesien kon worden dat er vuur gelegen soude hebben, alsoo eenige stro-
spieren versengt waren.
Willem Frans Kels, zijn gezin en de buren, ondervraagd zijnde, hebben aan re-
monstrant en schepenen - geen verklaring kunnen geven hoe, of door wie dat vuur
daar gekomen zou kunnen zijn.
Verklaringen - annex 1.
Remonstrant en schepenen hebben aangenomen dat het vuur "door den een of andere 
quaatdoender, met quaat opset mogte geleyt wesen" zodat niet alleen het huis 
van de voorn. Willem Frans Kels maar ook van de naburen "door het vuur te ver-
teere kon worden". 
Dit zou ook aan andere in het Dorp kunnen overkomen.      
Om deze reden is een premie van 50 gulden uitgezet om de "legger" van het vuur
te achterhalen.
Resolutie - 24 januari 1757 - fol. 114vo - annex 2 en 3.
Hieruit is gevolgd dat Gerrit sone Antoni Vreyns Evers, 15 jaar, wonende 
als schaapsherder bij Willem Frans Kels zelf heeft toegegeven dat het vuur
"door hem, aldaar, gebragt en geleyt soude sijn en dat hij was als geck" en 
waarvan door de dochter van Willem Frans Kels aan de moeder is kennis gegeven
en deze haar zoon uit de "dienst" is thuis gehaald.
Remonstrant "keert" zich tot U Eerw., verzoekende om de voorn. Gerrit Antoni
Vreyns Evers "een decreet van apprehensie en in cas van fugitieffschap met
de clausule van edict offwel sodanige provisie van justitie" enz.  enz.
Als U Eerw. in "goede justitie" zullen oordelen.      
R 30 fol. 89vo 19-02-1757 3/11

Verhoor van:
1. Johanna Kels, 38 jaar,
2. Jan Jacobs Verberne, 41 jaar,
3. Joost Peter Hendriks, 16 jaar.
B. Of zij weten dat, op maaandag, 17 jan. l.l., rond 9 uur in den avond,  

een  "koolvuur"  is  gevonden  in  "den  koorntas"  aan  de  turfschop  van  
Willem Frans Kels, in de Steege.

1. Ja, het vuur is binnengebracht door Joost Peter Hendriks.
2. Ja, hij is als "nabuur" geroepen om te komen kijken naar het vuur.
   Hij heeft de plaats, waar het vuur gelegen heeft, nog gezien.
3. Heeft van het Laerbroeck komende, door de straat gaande aan de schop van 
   Willem Franse, welke open zijnde, daarin enige "ligtigheyt" zag. Menende
   dat het vuur of "ligthout" was, daar naar toe gegaan en zag dat er een 
   "koolvuur" op den "koorntas" lag. Dit vuur heeft hij op een turf gelegd en 
   in het huis gebracht.
   Er was nog geen vlam ontstaan.
C. Of zij verder nog iets weten.     
1. Verklaart - dat Gerrit Antoni Vreyns Everts, als scheper, bij hen is wonen-
   de, de volgende dag aan haar heeft bekent dat hij een kooltje vuur op de
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   koorntas heeft gelegd, zeggende: "Ik ben geweest of ik gek was".
   Deponente heeft dit aan haar moeder verteld die hem daarop uit zijn dienst 
   heeft gehaald.
2 en 3. Weten niets.
  
De eerste twee bevestigen onder eede.
R 20 fol. 268 28-02-1757 4/11
Den drossard, aanlegger - contra - Gerrit, zn. Antoni Vreyns Evers, 15 jaar.
- fol. 283 - 8-3-1758 - de zaak wordt gesloten - gedaagde moet zich beschik-

 baar houden.
R 33 - 52 08-09-1757 5/11
Jacobus Losecaat, aanlegger. stuk - gemerkt C.
- contra
Gerrit, zn. Antoni Weyns Evers, gedaagde, namens deze, de toegevoegde curator. 
o.a.:
 6. Gedaagde zou, op maandag, 17 jan. 1757, "een koolvuurs in de koorentas aan
    de turfschop van Willem Franse" hebben gelegd.
 8. Uit de stukken van Tucht en Aanspraak blijkt dit niet. Zodat gedaagde niet
    kan worden "aangemerkt" als een dader van brandstichting.
17. Gedaagde was wanneer het feit gepleegd werd nog geen vijftien jaar oud.
21. Zodat, als hij "plichtig" zou zijn, onder correctie gepardonneerd zou be-
    horen te worden.
23. Gedaagde "heeft zig altoos stil en zedig gedragen en waarvan niet als eer 
    en deugt" gesproken kan worden.
25. Men zou dus kunnen constateren - "dat eenige malitie of quade intentie 
    daarvan de oorzaak was". 
    Doch eerder een onoplettentheyt, petulantie of dertelheyt der kinderen" 
De curatoren vinden "de eysch en conclusie" van aanlegger onterecht.
R 121 fol. 28 25-08-1757 6/11
Willem Joosten en Jan Janse Coolen, oud borgemeesters, enz. enz. 
De originele acte - van R 33 - 52 - 08-09-1757.
R 121 fol. 28vo 08-09-1757 7/11
Willem Joosten en Jan Jansen Coolen, oud borgemeesters en naaste buren van 
Antoni Vreyns Evers - bevestigen onder eede hun, op 25-8-l.l., afgelegde ver-
klaring betreffende Gerrit Antoni Vreyns Evers.    
R 33 - 52 08-09-1757 8/11

Copie - fol. 28vo.
Willem Joosten en Jan Janse Coolen, oud borgemeesters, naaste buren van Anto-
ni Vreyns Evers - verklaren ter instantie van Antoni voorn. dat zij, op 
25-8-l.l., een verklaring afgelegd hebben.
Dat zij, Gerrit, de zoon van voorn. Antoni, altijd gekend hebben en nog kennen 
als een stille, zedige jongeman, die zich altijd gedragen heeft als men van een
kind of jongeling zou wensen.
Zij weten er, zo lang hij bij zijn ouders heeft gewoond, niets dan eer en deugd
van te zeggen.
R 33 - 52 03-10-1757 9/11

aanlegger zegt o.m.:
- Dat gedaagde het "fait" bekend heeft.
- Het stil en zedig gedrag van gedaagde kan aanlegger niet "avoueren".
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- Gedaagde is tot die jaren gekomen dat hij naar rechten voor "doli capax" 
  (in staat tot boos opzet) gehouden moet worden.
R 33 - 52 ongedateerd 10/11

Korte deductie - o.a.:
11. Gedaagde heeft, op 17-1-1757, een "koolvyers" gehaald en dit aan zijn 
    "slipperpin" gestoken.
24. Er zijn nog "verhoren" van Willem Frans Kels en Johanna Kels.
    Waaruit blijkt dat gedaagde aan hen heeft bekend dat hij het vuur ter 
    plaatse had gelegd.
46. Gedaagde wendt maar voor "op die niet wel bij sijn sinnen, off gek geweest  
    te sijn". Of dat hij het zich niet meer herinneren kan.
52. Dat hij zich in zijn verantwoording en confrontatie met onwaarheden heeft 
    getracht te behelpen.
94. Is nog een verwijzing naar "hun Ho. Mo. Placaat van 4 juni 1657" betreffen-
    de de minderjarigheid.
Aanlegger blijft er bij dat de strafbare feiten voldoende bewezen zijn.
R 33 - 52 12-12-1757 11/11

Memorie - namens de curatoren o.a.:
18. Hieruit blijkt dat er nog verklaringen zijn van Leendert Lambers, Jacobus
    van de Cruys, Jenneke Tonis Stevens - g.m. Dirk Hoebergen en Willem Dirk
    Hoebergen en welke verklaringen overeen zouden komen met die van Willem 
    Frans Ketels en Francis Willem Kels - dat Joost, zn. Peter Hendriks "een
    koolvuur bij hun deponenten in huis heeft gebracht".
90. Gedaagde kan zich van geen kwaad bewust geweest zijn.
    Hij zou anders toch niet, in het huis waar de brand te verwachten was, naar
    bed gegaan zijn.
    Enz. enz.
Zij verwachten dat de "rechtbank" geen bezwaar zal maken om den eis en conclu-
sie van aanlegger af te slaan.
De gedaagde te "absolveren" en eiser te "condemneren" in de kosten van deze 
zaak.
      
R 97 fol. 111 16-03-1757
     
Jan Janse Paulus verkoopt aan Antoni Jacob Kuypers:
- land de Kruysacker 1╜ l.

 1-3. Willem Verhaseldonk
2. kn Dirk Lambers
4. de Keyserdijk

- groes 2 l.
 1-3. Antoni Vreyns Evers  

2. de Keyserdijk
4. de Aa

Verponding: ƒ 1-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 105-5-0.
R 97 fol. 111vo 16-03-1757

Reynier van Diestel, te Budel, verkoopt aan Antoni Jacob Kuypers - ƒ 100,-
zijnde de helft van een obligatie van - ƒ 200,- α 5% t.n.v. Lijske - weduwe
Hendrik Deentjens, te Maarheeze, t.l.v. Aart Jacobsen, timmerman - 
d.d. 25-8-1667 - Asten.
En welke - ƒ 200,- Jan Jansen Paulus heeft overgenomen tegen 4╝% en zulks 
i.p.v. een verschuldigde koopsom van:
- huis en beemd - gekocht van Jan Aart Jacobs.
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Borgen: Jan Peter Smits en Martinus Jan Paulus - d.d. 23-8-1715.
Gelost tot heden - ƒ 100,-.
R 121 fol. 6vo 16-03-1757
Paspoorten voor: Antoni Peter Voermans en Pieter Jansen, beiden inboorlingen

       en inwoners, alhier, als  knecht bij Antoni Fransen, 
inwoner en

       oud borgemeester, die als voerman en koopman in andere 
landen 

       is handeldrijvende en waarvoor voornoemde personen als 
voer-

       lieden werken.
R 121 fol. 7vo 18-03-1757 1/5
Martinus van de Loverbosch, ziekelijk, wonende in de kamer bij de weduwe Peter 
Roymans, aan de Capel, te Ommel.
Hij testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn enige erfgenamen worden:
  - Jan Goort Lomans - g.m. Maria van de Loverbosch, zijn, testateurs, zuster,
  - De kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch, zijn overleden broeder,
  - De twee kinderen van Francis van de Loverbosch, zijn overleden broeder,
    m.n. Francis en Jan.
  ieder voor 1/3e deel.
- Zij zullen gehouden zijn - ƒ 600,- uit te keren aan de provisoren van den 
  Armen, alhier - dit uit een christelijke liberaliteit en tot soulaas van de
  arme ingezetenen, alhier.      
R 121 fol. 11 25-04-1757 2/5
- Jan Goort Gijben, president, te Someren - en  
- Jan Tijsse van Dijk, schepen, alhier, 
zijn op heden, o.v.v. Luytgardis Smits - weduwe Jan van de Loverbosch, alhier,
aangesteld tot voogden over de onm. kinderen van haar, om namens deze te aan-
vaarden de nalatenschap van wijlen Marten van de Loverbosch, hun oom.
De onm. kinderen zijn m.n. Antonet, Symon, Francis, Peter, Dirk, en Elisabet.
 
R 163 fol. 125 12-05-1757 3/5
Taxatie van de onroerende goederen van Martinus van de Loverbosch - overleden 
en begraven - 31-3-1757.
Jan Goort Loomans is mede-erfgenaam van de overledene.

W
aarde
- huisplaats, hof en aangelag 7 l. ƒ  70-00-00

1. Hendrik Halbersmit
2. de straat

- land 4╜ l. ƒ  50-00-00
1. weduwe Willem Roefs

3. de straat
- land ╜ l. ƒ  16-00-00

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Willem Roefs

- land 1╜ l. ƒ  16-00-00
 1-2. weduwe Willem Roefs

- land 1 l. ƒ  10-00-00
 1-2. de erfgenamen

- land 2 l. ƒ  20-00-00
   1. weduwe Willem Roefs
2. weduwe Jan van de Loverbosch

- land 2 l. ƒ  20-00-00
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 3-4. de straat
- land 3 l. ƒ  32-00-00

 1-2. Hendrik Halbersmit
- een Eekelhoff - op Voordeldonk 1 l. ƒ  25-00-00

 1-3. Hendrik en Peternel van Hooff
   4. de straat

- groes 4 l. ƒ    60-00-00  
ƒ 319-00-00

Deze goederen zijn belast met:
- ƒ 3-0-0/jr. aan de Kempenaar 

in kap. ƒ 75-00-00
- ƒ 1-8-2/jr. aan de Heer van Asten

in kap.          ƒ 37-13-02
- 2 duiten/jr. aan de Heer van Helmont

in kap.          ƒ    0-06-04  
ƒ           112-19-06     

ƒ          206-00-10

- een huiske en hof 1 cops ƒ  40-00-00
1. Jan Verhoysen
2. de straat

- groes het Rutte- of Broekvelt
3 l. ƒ  36-00-00

 1-2. de gemeente
- groes de Colke 6 l. ƒ  40-00-00

1. de erfgenamen
2. weduwe Jan van de 

      Loverbosch
- land de Galre 3 l. ƒ  18-00-00

1. weduwe Willem Roefs
2. Mattijs Muyen

- land den Berg 1 l. ƒ     8-00-00  
ƒ 142-00-00

Deze vijf laatste percelen zijn belast met:
- ƒ 0-15-0/jr. aan de Kempenaar - in kap. ƒ    18-15-00  

ƒ 125-
15-00

Huis, hof en aangelag - gekomen van zijn ouders 5 l.         ƒ 180-00-
00

1. Peter Jan Wilbers
2. weduwe Hendrik Zeegers 

- land den Drieseegd 1╜ l.          
ƒ  20-00-00

1. weduwe Hendrik Zeegers
2. de Cattendijk

- land den Halsacker 2 l.                        ƒ 
30-00-00

1. Peter Jan Wilbers
2. weduwe Hendrik Zeegers

- land de hoog Loo 2 l.         ƒ  25-00-
00

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Hendrik Zeegers

- land den Cattendijck 3 l.  
ƒ  40-00-00

1. Willem Hendrik Goris
2. de erfgenamen
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- groes het Swartbroek a.d.
      Loop 1╜ l.         ƒ  15-00-

00
1. Jan Canters

   2. de erfgenamen
- groes de kleyne Bogt 2 l.  
ƒ  25-00-00
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1. weduwe Willem Roefs
2. de Busserdijk

- de Engelsebeemt 3╜ l.         ƒ  30-00-00
1. Peter Jan Wilbers

   2. de erfgenamen
- land den Espenacker 2╜ l.  
ƒ  30-00-00

1. Willem Hendrik Goris
   2. de erven

- groes het Veltje 3 l.         ƒ  40-00-
00

1. de erven
2. Jan Maas

- huis, hof en aangelag 6 l.         ƒ 250-00-
00

1 de straat
2. Antoni Philipse

- land den Bogt 2 l.  
ƒ  20-00-00

1. Jan Maas
2. kn Hendrik Hoefnagels

- huis, hof en aangelag 2 l. ƒ 75-00-00
1. de straat
2. Jan Maas

- land het hoog Eeusel 3 l. ƒ 15-00-00
1. Jan Maas
2. Martinus Peter Martens

- land 1 l. 45 r.ƒ 10-00-00
1. de straat
2. Jan Maas

- land het Nieuw Erff 1 l. ƒ  1-00-00
 1-2. weduwe Jan van de

      Loverbosch
- groes 3 l. ƒ 20-00-00

1. Hendrik Berkers
2. Jan van der Linden

- groes het Swartbroek 2 l. ƒ  8-00-00
1. Martinus Peter Martens
2. Mattijs van Bussel

- groes 2╜ l. ƒ 20-00-00
1. Jan Maas

2. de erven            
         ƒ 149-00-00

Het huis en de volgende zes percelen zijn belast
met:
- ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land - in kap.     ƒ    37-10-00    

         ƒ 111-
10-00
- groes de Heg, te Ommel 1 cops.  
ƒ   6-00-00

van Jacob Aarts a.h. 
Laarbroek
 1-2. weduwe Jan van de 

      Loverbosch   
- groes nu land de Horst 1 l.  
ƒ  12-00-00

1. weduwe Jan van de 
   Loverbosch
2. Laurens Roymans

- land de Loo  
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ƒ  10-00-00
3. Cotshausen
4. Hendrik Halbersmit 

- land de Stockacker 1╜ l.  
ƒ  16-00-00

1. Jan Verhoysen
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   2. de weg
- den Hoekacker 2 l.         ƒ  18-00-00

1. Hendrik Halbersmit
2. de voetpad

- land het Nieuwerf 3 cops.
nihil

1. weduwe Jan van de 
   Loverbosch
2. de gemeente

- groes het Voorstevelt 2 l.  
ƒ  18-00-00

1. de mistweg
2. Jan Maas

- groes het Hoyvelt 1╜ l.         ƒ  10-00-
00

            1-3-4. Jan Maas
- een weiveld 4 l.         ƒ   8-00-
00

1. Hendrik Berkers
2. Jan van der Linden

- den Dries over de straat
1╜ l.         ƒ  45-00-

00
1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Halbersmit

- groes 4 l.  
ƒ 120-00-00

1. Jan Verhoysen
 2-3. het Broek

- groes in de Bogten, te Ommel
1 l.         ƒ   8-00-

00
1. weduwe Willem Roefs
2. weduwe Hendrik Hoefnagels

- huisplaats en twee akkers daaraan 2 l ƒ 80-00-00
Dit perceel is belast met:
- ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar - in kap.         ƒ   37-10-00  

ƒ 
42-10-00
- den Halsacker 7 l.         ƒ 150-00-00

 1-2. de weg
- groes Teuniskeven 3 cops.         ƒ   8-00-
00

1. de mistweg
2. Jan Verhoysen

- weiveld het Busservelt - nu
een Eekelhoff 2 l.         ƒ  15-00-00

1. Peter Jan Wilbers
2. Jan van der Linden

- groes de Engelsebeemt 1╜ l.  
ƒ  12-00-00

1. Wilhelmus de Bruyn      
2. weduwe Francis van de Vorst

- groes het Swartbroek 2╜ l.  
ƒ  20-00-00

1. de erven
2. weduwe Willem Roefs

- groes 2╜ l.  
ƒ  20-00-00

121



1. Martinus Peter Martens
2. weduwe Willem Roefs

- land/groes het Rouwven 7 l.         nihil
1. de hei
2. weduwe Willem Roefs

1/3e deel in:
- in huis, hof en aangelag - aan den Ommelsche Bosch

2 l. ƒ 60-00-00
1. de straat
2. Cotshausen
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- land den Hophoff 1 l. ƒ  4-00-00
1. Cotshausen
2. Martinus Peter Martens

- land de Meeracker 6 l. ƒ 25-00-00
1. Martinus Peter Martens

2. Jan Goort Loomans 

- land de Venacker 2╜ l. ƒ  6-00-00
 1-2. Jacobus Losecaat

- groes/land het Ven 3 l. ƒ  6-00-00
1. Wilhelmus de Bruyn
2. de erven

- den Hoogenacker 2╜ l. ƒ  6-00-00
1. JanGoort Loomans
2. Jacobus Losecaat

- de Leege acker 2 l. ƒ  7-00-00
1. weduwe Jan van den 
   Broek
2. weduwe Jan van de

      Loverbosch
- groes aan den Bosdijk ╜ l. ƒ  5-00-00

1. den Busserdijk
2. weduwe Jan van den 

   Broek
- het leeg Hoyvelt 10 l. ƒ 30-00-00

1. Jan Goort Loomans
2. Willem de Bruyn

- een Hoyvelt int Ven  
3 l. ƒ  6-00-00

1. weduwe Jan van de 
      Loverbosch

2. Jan Verhoysen
den Ossenkamp 8 l. ƒ 25-00-00

1. weduwe Jan van den 
   Broek

2. Martinus Peter Martens
- groes de Donke 5 cops. ƒ  8-00-00

1. weduwe Jan van de 
   Loverbosch

2. Jan Goort Loomans           
         ƒ 188-00-00

En zijn deze 1/3e delen belast, voor het geheel,
met:
- ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmont -

1/3e deel in kapitaal is  ƒ    37-10-00    
                                                 ƒ             150-10-
00
- 1/3e deel in de helft van de Laarbroekse tiende         ƒ 800-00-
00
- 1/4e deel in - een hoylant aan den Astense Dijk
                 bij de Aa 2 l.         ƒ  10-00-00

1. Peter Cornelis 
2. weduwe Hendrik Hendriks  

  
ƒ 2644-15-10
20e penning is ƒ 132-04-13.
Volgt een specificatie van de goederen gelegen te Heeze,
en Deurne - fol. 138vo waarde  
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ƒ    414-00-00  
         ƒ 3058-15-

10
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R 143 25-07-1757 4/5
De erfgenamen van Martinus van de Loverbosch verkopen "rogge, boekweyt en
gras te velde", te Ommel.

Opbrengst: ƒ 115,-.  
    
R 121 fol. 26vo 16-08-1757 5/5
- Jan Goort Lomans - g.m. Maria Franse van de Loverbosch - voor 1/3e deel 
  erfgenaam van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch - voor zichzelf en 
mede voor:
- Jan Goort Gijben en Jan Tijssen van Dijk, wettige momboiren over Antonetta,
  Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onm. kinderen van wijlen Jan Fran-
  sen van de Loverbosch - welke zes onm. kinderen met hun vijf meerderj. broe-
  ders en zusters, m.n. Antonis, te Vlierden, Mathijs en Jan, zijn broeders met
  Jenneke en Engel, zijn zusters, ook voor 1/3e deel erfgenaam zijn van wijlen 
  Martinus Fransen van de Loverbosch.
  Nog compareerde mede:
- Francis van de Loverbosch, te Mierlo, die voor 1/6e deel erfgenaam is van 
Martinus Franse van de Loverbosch.
Zij geven procuratie aan Jan Jansen van de Loverbosch - die met zijn voorn.
tien broeders en zusters voor 1/3e deel erfgenaam is van Martinus Fransen van 
de Loverbosch om namens hen, comparanten, te innen of te ontvangen "sodanige
somme van penningen en pretentien" als hen als erfgenamen van hun broeder en 
oom zijn aangekomen en speciaal van:
- Stoffel Kessels ƒ 342-10-00
- Tielman Kessel, te Bolderen
- Michiel Smulders, te Helden
- Jan Dirks Hoet, te Kessel
- Willem Doense, te Helden
- Lijske Bartels, te Meyl
- de Capel, te Helden
- de Heer Aarts, aan de Capel, te Helden.   
"En sulx sodanige somme als volgens de reekeninge die in de boedel van de 
voorn. Martinus Franse van de Loverbosch ten laste van deselve persoonen gevon-
den worden".
Nog om speciaal in te vorderen - zodanige sommen, die open en onbetaald staan,
t.l.v. de Grave van Salm en voorts alle debiteuren te - Keulen, Dusseldorp, 
Bon en andere plaatsen daaromtrent, alles volgens de rekeningen gevonden in de 
boedel van Martinus F. van de Loverbosch.  worden.
R 97 fol. 112vo 19-03-1757
Johannes Souve verkoopt aan Jan Willem Slaats:
- huisplaats en aangelag 4 l.

 1-2. Antoni Franse
3. Jan Tijsse van Dijk
4. de weg

- de Langenacker 2 l.
 1-3. Antoni Franse

2. Jan Tijsse van Dijk
4. Jan Smits

- den Schoutenacker 1╜ l.
 1-2. de koper

3. de weg
4. Peter Jan Wilbers

- den Saathoff 1 cops.
            1-2-3. Peter Franse van Bussel

4. de weg
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- hooiveld het Eeusel 4 l.
 1-2. Antoni Franse
3. Peter Franse van Bussel    

4. den Dijk
- weiveld het Busvelt 3 l.

1. Peter Franse van Bussel
2. Jan Smits off de Beek

3. Goort Canters  4. Antoni Franse
Verkoper aangekomen: 1/5e deel bij overlijden van zijn vrouw-ouders.

         - 1/5e deel bij transport - d.d.  3-5-1756
         - 3/5e deel bij transport - d.d. 10-5-1756.  

Koopsom: ƒ 315,-.
R 121 fol. 9 02-04-1757
Hermanus Albers, predikant, geeft in huur aan Jan Vrients:
- huis, schuur en hof - in het Dorp - tegenover de weduwe Pieter van Riet.
- een akker 1 l. 1 cops.
Huurtermijn: 4 jaar.
Conditie: Jan Vrients zal het huis "na sijn genoegen moeten repareren en onder-
          houden".
Huursom: De daaruit jaarlijks uitgaande renten van - ƒ 7-10-0,
       - De lands- en dorpslasten - en nog:
       - ƒ 1-10-0/jr.
Nog is overeengekomen: Dat zodra Albers, de rente van - ƒ 5,-/jr. uit het 

voors., aan rentmeester 's Gravesande heeft gelost 
-

dat dan het voors. huis, hof en akker zal worden 
over-

gedragen aan Jan Vrients, voor - ƒ 125,-.
Dat dan ook deze acte zal vervallen.

Marge: 8-1-1759 - Hermanus Albers en Jan Vrients verklaren nevenstaande acte
        "doot ende te niet" te doen.

R 121 fol. 10 04-04-1757
Paspoorten voor: Johannes Jansen en Hendrik Verhoysen, beiden inboorlingen en 
        inwoners, alhier.

       Beiden ter goeder naam en faam en handel drijvende in 
paarden,

       beesten en andere waren, in dit en vreemde landen.
R 97 fol. 113vo 12-04-1757
- Hendrikus van de Mortel - g.g.m. Heylke Jacob van Hugten - weduwe Antoni 
  Driessen - en
- Jan Antoni Driessen, zoon van Heylke Jacobs van Hugten, te Leenderstrijp,
  onlangs gehuwd.
Zij zijn het eens geworden over het erfdeel dat de tweede comparant toekomt van 
zijn overleden vader en moeder.
- De roerende goederen heeft hij inmiddels ontvangen.
- De onroerende goederen, tot een waarde van - ƒ 100,- kunnen echter door de
  eerste comparant niet vrijgemaakt worden.
Het wordt nu voorgeschoten door zijn tegenwoordige vrouw-vader, Antonis Teunis-
se, te Meyl - op voorwaarde dat de tweede comparant geen verdere rechten meer 
kan doen gelden en dit aandeel overgaat op het kind, nu reeds, in dit huwelijk 
geboren en nog eventuele verdere kinderen - zijnde: 
- in het huis, groes en land - 1/10e deel en dan nog - 1/8e deel, zijnde ca. 

7
 l.
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R 97 fol. 115 14-04-1757 ook: R 155 - 21-3-1757.
De Heren van Asten, Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, laten ver-
kopen - procuratie - notaris Pieter van der Wellen, te Dordregt - 21-10-1755.
Verkocht wordt aan Wouter Lomans:
- huis, hof en aangelag 8 l.

1. erven Joost van Bussel en 
   Jan van de Leensel 
2. de dwarslaan komende van agter het 

      casteel die de Heren van Asten met 
      een sloot van 8 of 15 voet breed 

     nevens het aangelag mogen en kunnen 
   door- en afgraven, blijvende die 

                             sloot eigendom van de verkopers.
3. de straat
4. Jan van de Leensel

De grond van het huis tot de helft van de schuur aan het huis tussen beiden
ten dele of samen te gebruiken, tussen de schuur, huis en neere middendoor te
delen - enz. enz.
Verponding: ƒ 2-2-0/jr.
Bede - ƒ 1-0-0/jr.

Koopsom:  ƒ 150,- waarvan -  ƒ 100,- α 
3% 
Marge: 3-10-1765 - gelost.
Zij verkopen aan Jan van de Leensel:
- groes of land 1 l. 43 r.

3. de laan van het Huis van Asten
 4-1. Wouter Lomans

2. het volgende perceel
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
- een hooiveld 5 l. 24 r.

3. de laan off weyvelt van het Huis van Asten
4. de koper
1. Hendrik Janse van Bussel
2. het vorig perceel

Verponding: ƒ 1-14-0/jr.
Gereserveerd, dat de verkopers mogen afgraven van de rechte lijn van hun dwars-
laan, naast de voors. twee percelen, een sloot van 8 of 10 voet breed en welke 
in eigendom blijft van de verkopers.
  Koopsom: ƒ 130,- α 3%.
Marge: 18-12-1759 - gelost.
- land 3 l.

1. de mistweg
2. weduwe Eysbout Hendriks
3. de straat
4. de Ossenkamp v.h. Huis van Asten

Verponding: ƒ 0-17-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 66,- α 3%.
Marge: 18-12-1759 - gelost
Zij verkopen aan Hendrik Janse van Bussel:
- een weyvelt lopende spits uit 6 l.

1. het weyvelt van het Huis van Asten,
   ofwel de laan, komende van achter 
   het kasteel naast dit veld op de li-
   nie van die laan een sloot te doen 
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   graven van 8 of 10 voet enz. enz.    
 2-4. Jan van de Leensel

3. de Loop
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.

Koopsom: ƒ 105,-.
R 97 fol. 120vo 16-04-1757
Martinus van Hooff verkoopt aan Reynder Tijsse van Hooff en Anneke Tijsse van
Hoof, zijn broer en zuster:
- 1/5e, onverdeeld, deel in - de Venacker 7 cops.

1. Leendert van Hugten
2. Jelis van Helmont

- de Willigenacker - in de Behelp 5 cops.
1. Jelis van Helmont
2. Dirk van Helmont

- groes/land de Behelpsendries 1 l.
1. Dirk van Helmont
2. Peter Hoeben

- de voorste Behelpsendries 1 l.
1. Jelis van Helmont
2. de straat

- groes de agterste Weyde 2 l.
1. Peter Canters
2. de drost

- het Leegvelt 1 l.
1. Dirk van Helmont
2. Dirk Jansen van Someren

- de helft en 1/5e deel in het huis, te Heusden - gekomen van zijn vader - en
  waar de kopers inwonen.
Belast met: ƒ 1-4-0/jr. in een meerdere rente van - ƒ 6,-/jr. aan den Armen 

              van Asten.
Koopsom: ƒ 30,-.

R 97 fol. 121 16-04-1757
Dries Peter Driessen verkoopt aan Reynder Tijsse van Hooff en Anneke Tijsse van 
Hooff, zijn vrouwe broer en zuster:
- 1/5e, onverdeeld, deel in - de Venacker 7 cops.

1. Leendert van Hugten
2. Jelis van Helmont  

- de Willigenacker - in de Behelp 5 cops.
1. Jelis van Helmont
2. Dirk van Helmont

- groes/land den Behelpsendries 1 l.
1. Dirk van Helmont
2. Peter Hoeben

- de voorste Behelpsendries 1 l.
1. Jelis van Helmont   

2. de straat
- groes de agterste Weyde 2 l.

1. Peter Canters
2. Dirk Jansen van Someren

- het Leegvelt 1 l.
1. Dirk van Helmont
2. Dirk Jansen van Someren

- 1/10e deel in huis, schuur, schop en stal - en nog
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- ╝e deel, onverdeeld - int aangelag - op Heusden 1 l.
1. weduwe Jan Aarts
2. Arnoldus Slaats  

- in de Busacker 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Willem Slaats

- groes en land het Heytvelt 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. het straatje

- de Del 1╜ l.
1. Arnoldus Slaats
2. Gerrit Peters

- de Groenacker 2 cops.
1. Arnoldus Slaats

- de Venacker 1 l.
1. Goort van Bussel
2. Dirk Jansen van Someren

- land den Heycamp 2 l.
1. Goort van Bussel
2. Bruysten van Someren

- groes het Hoyvelt 8 l.
1. Willem Slaats
2. Leendert van Hugten

- groes en heiveld het Weyvelt 4 l.
1. Mattijs van Hugten
2. Willem Slaats

Belast met: ╝e deel van ƒ 10-16-10/jr. aan het Huis van Asten in een meerdere 
      rente met andere.

- ╝e deel van 2 vat rogge/jr. aan de erven van de Heer van 
Nieuwstad.

- 1/5e deel van ƒ 6,-/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom:  de 

lasten.
 

R 143 27-04-1757
Jacobus Losecaat verkoopt een partij - tarwe, rogge en boekweit, liggende op
het kasteel:
- 15 kopen - van elk 28 vat rogge - liggende in de zaal op het Casteel
- 34 kopen - totaal 774 vat - "koorn" - boven de keuken liggende.

Opbrengst:  ƒ 
1227,-.
R 121 fol. 11vo 06-05-1757
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur van 
de landsverponding, 1-1-1755 - 31-12-'55 en bede, 17-9-1754 - 16-9-'55, in 
arrest:
- de vaste goederen van Andries Marcelissen, te Someren - en gelegen aan
  den Astense Dijk - tot verhaal van   ƒ  6-10-00
- Idem van - Josyn Janse - weduwe Goort Canters ƒ 18-06-02
- Idem van - de weduwe Willem Roefs ƒ 24-16-10
- Idem van - Peter Franse van Bussel ƒ 23-19-00
- Idem van - de kinderen en erven Jan van Ruth ƒ  1-10-00
R 121 fol. 13 06-05-1757
- Peter Joosten van Bussel,
- Marten Joosten van Bussel - en
- Jan Verreyt - g.m. Maria, dr. Joost van Bussel.
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Kinderen en erven van Joost Antonis van Bussel - en Maria Martens, beiden 
overleden - gewoond hebbende op de voorste Heusden - en waar de comparanten
nog wonen.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Peter
- het oude huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 1 l.

1. Jan van de Leensel
2. erven Peter Martens

- land het Heytvelt 1╜ l.
1. Jan Verreyt

2. erven Peter Martens
- land 2 l.

 1-2. erven Peter Martens
- land Jan Franseacker 1╜ l.

1. erven Peter Martens  
2. Jan Verreyt - het 2e lot

- de helft van Jan Willemsacker de helft is 1 l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Jan Verreyt

- land bij Francis Lomans 2╜ l.
1. erven Peter Martens
2. Francis Lomans

- een akkerke aan het Huyske 2 cops.
1. de Hey
2. Mattijs van den Eynden

- de helft van een groesveld - den Enge Heusden de helft is 1╜ l.
1. Goort van Bussel
2. Nol Slaats

- een wortelveltje 20 r.
1. erven Peter Martens
2. de Loop

- ╝e deel in de dreeff agter de huysplaats van Jan van de Leensel,
  nevens den dries en ook nevens Wouter Lomans - en voorts de weg
  mede op straat uitschietende.
- de helft in een groesvelt - het voorste velt in het Root

geheel 1╜ l.
1. den Dijk
2. erven Peter Martens

- de achterste helft van - de Loverboschacker geheel 1╜ l.
1. erven Peter Voermans
2. Jacobus Smits e.a.

Belast met: de helft van 1/3e deel van - ƒ 14,-/jr. aan de rentmeester van de
  Episcopale en andere Geestelijke Goederen, te 's Bosch.
  Waarin de kinderen Peter Martens en Mattijs Aart Wilbers - ook
  ieder 1/3e deel betalen.

            En de verkrijger van het volgende lot - de andere helft van het 
  1/3e deel - gaande uit: 

            - het stuk groes - in het Root - 1╜ l. - en uit:
            - de Loverboschacker             1╜ l.
Verponding: ƒ 7-14-0/jr.
Bede - ƒ 2-15-4/jr.
De verkrijger van dit lot moet aan Marten Jooste van Bussel geven en bezorgen
- een woning in het aan hen aanbedeelde huis, dit gedurende zijn leven en ver-
der niet "offwel aan denselve ten sijne genoege huysvestinge ten voors. huyse,
sijn leven lang blijvende dan na sijn overlijde aan de condivident in desen".
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2e lot: Jan Verreyt
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. de straat
2. weduwe Eysbout Hendriks

- land Woutersacker 1╜ l.
1. Jelis van Helmont
2. het straatje

- land de voorste Zeylkens 3╜ l.
1. Jan van de Leensel    

2. Peter Jooste van Bussel
- land bij Jan Fransen 2╜ l.

1. erven Peter Martens
2. Jan van de Leensel

- land het Heytvelt 1╜ l.
1. Peter Jan van Bussel
2. Jan van de Leensel

- de helft van Jan Willemsacker de helft is 1 l.
1. erven Jan Franse van Bussel
2. Peter Jooste van Bussel

- land aan het Huyske 1 cops.
1. Dirk Peter Martens
2. Peter Jooste van Bussel

- een wortelveld ╜ l.
1. erven Peter Martens 
2. Peter Jooste van Bussel

- de voorste helft van - de Loverboschacker 3 cops.
1. kn Jan van Dijk

2. erven Peter Voermans
- achterste helft van een groesveld - int Root geheel 1╜ l.

1. erven Peter Martens
2. den Dijk

- groes of hooiveld 5╜ l.
1. weduwe Jan Eysbouts
2. Jan van de Leensel

- groes of weiveld 5 l.
1. Jan van de Leensel
2. Peter Jooste van Bussel

- groes de Meulenschouw 2 l.
1. Philips Jelisse van Hugten
2. de Loop

- de helft van den Enge Heusden 1╜ l.
1. Goort van Bussel 
2. Nol Slaats

- ╝e deel in de dreeff agter het aangelag van Jan van de Leensel
1. den dries
2. Wouter Lomans
3. de weg
4. de straat

Belast met: de helft an 1/3e deel van - ƒ 14,-/jr. aan de rentmeester van de
            Episcopale en andere Geestelijke goederen, te 's Bosch.

  Zie eerste lot. 
Verponding: ƒ 7-14-0/jr.
Bede - ƒ 2-15-4/jr.
3e lot: Marten Joosten van Bussel
Het recht van woning in het oude huis van Peter Jooste van Bussel - ofwel
gedurende zijn leven, ten genoege van hem, Marten, blijvende na zijn dood 
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het huis geheel aan Peter Jooste van Bussel.
Nog, ter egalisatie, heeft hij ontvangen enig geld en de bijen die er waren.
R 97 fol. 123 07-05-1757
Hendrik Janse Verleysdonk, te Someren, verkoopt aan Joseph Souve:
- een hof agter Jan Timmermans - den Berg 1 copse.

1. kn Francis Timmermans   
2. Hendrien - weduwe Willem Michiels

- land de Pastoryacker 7 cops.
1. Jan Jan Verberne
2. Jan Janse Paulus
3.Hendrik Verberne
4. de weg

Koopsom: ƒ 36,-.
R 97 fol. 123vo 14-05-1757
Joost Joost Hoebergen verkoopt aan Roedolff de Graaff, schutter:
- groes en hei Tony Loyenvelt - in de Stegen 3 l.

1. Joost van Rest
2. Leendert Lamberts
3. Willem Hendrik Goris
4. de Aa

Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
Koopsom:  ƒ 10-10-

0.
R 121 fol. 17vo 14-05-1757
- Hendrik Janse van Bussel,
- Francis Berkers - g.m. Helena Janse van Bussel,
- Philips Jelis van Hugten - g.m. Anneke van Bussel.
Allen wonende op de voorste Heusden.
Kinderen en erven van Jan van Bussel - en Maria Peter Coolen, beiden over-
leden - gewoond hebbende op de voorste Heusden.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik Janse van Bussel
- de neere met de schuur van het huis (hier is ook een woning van gemaakt)
  met de grond en het boonvelt en aangelag samen 2 l.

1. erven Marcelis Dirks
2. Francis Berkers
3. de kerkpad
4. de straat

- land het Leegveltje 1 l.
1. Jan Verreyt    

2. Francis Berkers
3. de Kerkpad
4. Daandel Coolen

- het achterste 1/3e deel - in het Eeusel 1/3e deel is 1 l. 3 cops.
1. Jan Verreyt
2. Philips van Hugten
3. Francis Lomans
4. Jan Lomans

- de voorste helft van een groesveld - de Meulenschouw de helft is 2 l.
 1-3. erven Peter Martens

2. Philips Jelis van Hugten
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4. de gemeente
- 1/3e deel in een groesveld - de Weyer 1/3e deel is 1 l. 20 r.
  dit deel naast de Loop

2. Leendert van Hugten
3. Francis Berkers
4. Mattijs van den Eynden

Belast met: 1/3e deel van ƒ 4-12-12/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 2-19-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-2/jr.
2e lot: Francis Berkers
- het huis "of den heert" tot de neere met den hof en 2 l. van het aangelag.

1. Hendrik Janse van Bussel
2. Philips Jelisse van Hugten
3. de straat
4. de kerkpad

- land het Leegveltje 1 l.
1. kn Dirk Lambers
2. het 1e lot
3. de kerkpad
4. Daandel Coolen

- het voorste 1/3e deel van een groesveld - het Eeusel
1/3e  is  1  l.  3 

cops.
1. Philips Jelisse van Hugten

 2-4. Steven Antonis
3. weduwe Eysbout Hendrix

- het Busveltje 1 l.
1. weduwe Jan Slaats
2. Daandel Coolen
3. weduwe Eysbout Hendriks
4. de Heren van Asten

- 1/3e deel in een groesveld - de Weyer 1/3e deel is 1 l. 20 r.
1. Leendert van Hugten
2. Mattijs van den Eynde
3. Hendrik Jansen van Hugten (sic !!) condivi-

dent  van  het  1e 
lot.

4. Philips Jelisse van Hugten
Belast met: 1/3e deel van - ƒ 4-12-12/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 2-19-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-2/jr.
3e lot: Philips Jelis van Hugten
- een akker van het achterste deel van het aangelag 3 l.

1. Francis Lomans
2. Francis Berkers
3. de straat
4. de kerkpad

- het middelste 1/3e deel in een groesveld - het Eusel
1/3e deel is 1 l. 

3 cops.
1. Hendrik Janse van Bussel
2. Francis Berkers
3. weduwe Eysbout Hendrix
4. Daniel Coolen

- de achterste helft van - de Meulenschouw de helft is 2 l.
1. Daandel Coolen
2. Hendrik Jansen van Hugten (sic !!)
3. kn Peter Martens
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4. de gemeente
- 1/3e deel in een greosveld - de Weyer 1/3e deel is 1 l. 20 r.

1. Leendert van Hugten
2. Peter Canters
3. weduwe Eysbout Hendrix
4. Francis Berkers

Belast met: 1/3e deel van - ƒ 4-12-12/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 2-19-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-2/jr.
Nog is besproken, om deze verdeling door de landmeter na te laten meten en 
daarna "de palen" bij te stellen.
R 121 fol. 21 14-05-1757
Paspoort voor: Peter Lomans en zijn zoon, Willem, inboorlingen en wonende

     alhier, staande ter goeder naam en faam.
     Zij drijven koopmanschap in beesten en andere waren - in deze
     en vreemde landen.

R 121 fol. 22 18-05-1757
Inventaris of legger van "de mate, elle en gewigte"
te Asten gebruikt wordende - om over te geven aan

de Leen- en Tolkamer, te 's Bosch.
Ingevolge resolutie - d.d. 26-11-1756.

- een vat van hout met ijzer beslag,
- een kop, zijnde ╝e deel van een vat,
- een halve kop, doende 14 vaten ΘΘn Bosse mud - zijnde met Eyndhoven egaal,
- een "blecke" kan,
- een halve dito,
- een maatje van tien, gaande zestien in een kan - en 82 kan maken ΘΘn ton, 
  zijnde ΘΘn ton, met die van 's Bosch egaal,   
- een ijzeren el,
- een pond, een half, een vierde en een loot van een pond.
R 97 fol. 124 27-05-1757
- Wilbert Jan Wilbers,
- Jennemie Jan Wilbers,
- Anna Jan Wilbers - en
- Elisabet Jan Wilbers,
- Aalbert Verheyde - g.m. Marie Jan Wilbers.
Kinderen en erven van Jan Wilbers - en Maria Jan Frans Berkers.
Zij verkopen aan Dirk Jan Wilbers, hun broeder:
- 5/6e, onverdeeld, deel in huis, hof en aangelag - te Ostappen 4╜ l.

1. Andries Peters     
2. Hendrik Roymans

- land het voorste Ven 4╜ l.
1. het straatje
2. Andries Peters

- land het agterste Ven 7 l.
1. Laurens Roymans
2. Andries Peters

- het groot Hoyvelt 10 l.
 1-2. Andries Peters

3. de Aa 
- den agtersten Dries2 l.
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1. Laurens Roymans
2. de Heer van Straalen

- groes het Weyvelt 6 l.
 1-3. de Heer van Straalen
4. de Aa 

- land de Rayacker 1╜ l.
1. de heer van Straalen
2. de koper

Koopsom: ƒ 200,-.
R 97 fol. 125vo 03-06-1757 1/2
Hendrik Benders van Hooff, op Voordeldonk, verkoopt aan Peternel Benders van 
Hooff - weduwe Laurens Antonis:
- de onverdeelde helft in huis, schuur, schop, hof en aangelag, waar zij wonen,
  op Voordeldonk 5 l.

1. Dirk Bosmans
 2-3. de gemeente

- land het Nieuwland 2 l.
- de Warandacker 2 l.
- land de Pater 2 l.
- land den Dooreboom 1 l.
- land de Loverbosch 1 l.
- de Kunisacker 2 l.
- land de Kouteracker 2 l.
- land de Venacker 2 l.
- de Langenacker 1 l.
- land den Hennekras 1 l.
- groes den Brant 3 l.
- groes den Bleek   1 l.
- groes den Roeter 2 l.
- groes Haake 1 l.
- groes Waterlaat 1 l.
- Binnevelt 2 l.
- een Nieuwvelt 1╜ l.
- het Broekvelt 1 l.
De goederen zijn hem aangekomen bij overlijden van zijn ouders en bij transport
- d.d. 25-7-1752.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 121 fol. 22vo 03-06-1757 2/2
Hendrik Benders van Hooff draagt over aan Peternel Benders van Hooff - weduwe
Laurens Antonis, zijn zuster, op Voordeldonk:
- Al zijn "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" en wat hij verder 
  samen met zijn zuster is bezittende en in de gezamelijke boedel is gebleven.
Zij is gehouden alle lasten, schulden en pretenties op de voors. boedel te be-
talen.
En daarenboven hem daarvoor, alsook voor de kooppenningen van het, op heden,
gedaan transport der onroerende goederen, ter somme van - ƒ 100,-, hem geduren-
de zijn verdere leven te onderhouden, verzorgen enz.
R 97 fol. 126vo 14-06-1757
Jacobus Losecaat verkoopt aan Joseph Souve:
- land aan de Voorste velden of Kruyskesweg 1 
l. 6 r.

1. Jan van Riet
 2-3. Jan Verberne
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4. de weg
- tusschen de Weege    1 l. 17 r.

 3-4. de wegen
- de Biehal 2 l.

1. weduwe Peter Verberne
2. kn Francis Timmermans
3. Jan Verberne

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Bede - ƒ 1-02-0/jr. Koopsom: ƒ 125,-.
R 121 fol. 23vo 24-06-1757 1/2
- Peter van Bussel, timmerman - en
- Francis Jan Plenders, decker, hebben ter instantie van Jacobus Losecaat, als
rentmeester van de Heren van Asten, en van Joost Gerrit Kerkers, hoevenaar, op 
de Polder, een visitatie gedaan om de staat van - huis, schuur en stallen, vo-
rig jaar door Joost Polders betrokken, te beoordelen.
- De stenen muren in het rond van het huis en neere zijn nieuw en in goede 
  rechte staat - m.u.v. een wandje aan de varkenskooi.
- Alle deuren en gebonten aan het huis en neere "ontrent door een halff sleet".
- De ramen, glazen en vensters zijn goed.
- De zolder is nieuw en goed, als zes ribben en de rest zijn oude ribben.
  Het zoldertje over het kamertje is "halff sleet".
- De balken, stijlen en verder timmerwerk, op en over de neere en huis, zijn 
  goed.
- Het dak van het huis en neere is slecht en de latten vergaan, binnenkort te
  vernieuwen.
- De schuur, tot het middelste gebont, dak en timmerwerk, zijn goed.
Enz. enz. 
Ook compareerde Jacobus Losecaat en Joost Kerkers - die verklaren zich naar 
deze acte van visitatie te reguleren "en de ergernisse off verbeteringe daar-
aankomende elkander te sullen goet doen" ingevolge de huurcedulle - d.d. 
12-8-1756.
R 121 fol. 24vo 24-06-1757   2/2
- Peter van Bussel, timmermans - en
- Francis Jan Plenders, decker, hebben ter instantie van Jacobus Losecaat, als
rentmeester van de Heren van Asten, en van Pieter Slaats, hoevenaar van de hoe-
ve de Wolfsberg, een visitatie gedaan om de staat van - huis, en stallen - door
Pieter Slaats, vorig jaar aangenomen, te beoordelen.
- De kamer en opkamer, zolder, twee bedsteden, ramen, dak, timmermwerk, glas-
  ramen, deuren en gebonten, alsook de kelder, schoorstenen van keuken en kamer 
en de vloeren zijn alle goed en nieuw.
- De "swengel van de koeyketel is nieuw met een nieuwe eyseren lat" in de 
  schouw.
- De stenen muren van het huis, neere en schaapskooi - zijn nieuw en goed.
- De voordeur en deurgebont met de raam, glazen en vensters, zijn goed.
- De achterste deur is oud en slecht.
- De zolder boven de keuken is "halff sleets".
- De putkist is nieuw - de putmik, zwengel en goot zijn oud en versleten.
- De voorstal is goed maar de playen wat versleten.
- Den "timmer" is overal goed, alleen het "leugegebontje" naast de schaapskooi  
  is in slechte staat. Enz. enz.
Ook compareerde Jacobus Losecaat en Pieter Slaats - die verklaren zich naar 
deze acte van visitatie te reguleren "en de ergernisse off verbeteringe daar-
aankomende elkander te sullen goet doen" ingevolge de huurcedulle - d.d. 
12-8-1756.
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R 121 fol. 25vo 02-07-1756
Compareerde, Hendrik Walraven, als eigenaar van:
- een weiveld  in de Steegen

1. Mattijs van Bussel
2. het Kempke - van Hendrik Jan Walraven

en door welk weiveld verscheidene andere, daarachter gelegen, "geweegt" zijn.
Hebbende Peter Driesse van Bussel daarachter liggende:
- een hooi- of weiveld, hetwelk langs twee andere velden, voorheen "geweegt"
  is geworden. Ook over het hooiveld van de comparant - en over welk gebruik 
  van de weg nu "enig verschil" is ontstaan tussen Peter Driessen van Bussel
  en de kinderen Jan Jansen van Dijk.
Om verdere disputen te voorkomen verklaart de comparant tevreden te zijn en toe 
te staan dat Peter D. van Bussel voor zijn voors. hooi- en weiveld, daarachter 
gelegen door zijn, comparants, weiveld zal mogen drijven en varen zoveel als
nodig is.
Mede compareerde Peter Driessen van Bussel - welke verklaarde met deze oplos-
sing genoegen te nemen en hoeft daardoor geen andere weg naar zijn
- veld de Berkeheg
aan te leggen.
R 97 fol. 127vo 16-07-1757
Hendrik van Geffen en Evert van Geffen, zijn zoon, zijn schuldig aan Willemyn 
Fransen - weduwe Francis van den Boomen - ƒ 100,- α 3%.
R 138 fol. 190vo 21-07-1757
Conditie en voorwaarde waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Mr.
Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurik, als vader van zijn kinderen -
de navolgende clampentiende, te Asten, verpacht, over de oogst, 1757.
Volgen de voorwaarden.
Verpacht worden:
- de helft van - den Leegdijk,
-      - den Hoogendijk,
-      - de Beek,
-      - de voorste Diesdonk,
-      - de agterste Diesdonk,
-      - Oostappel,
-      - de Ommelsche Bosch,
- de Braselsche tiende,
- de smalle tienden - van alle voors. klampen.
R 163 fol. 151vo 30-07-1757
Taxatie van de onroerende goederen van Pieter Verhees - overleden 18-6-1757,
te Leende.
Antoni Jacob Kuypers is mede erfgenaam.

1/3e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag 4 l. ƒ 
50,-

1. de straat
2. weduwe Joost Verberne

- land de Kievitshoff 1 l. ƒ 
4,-

1. kn Jelis Vreynse
2. kn Antoni Driessen

- land de Keyzer 1 l. ƒ 
4,-

1. Tomas van der Weerden
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2. kn Antoni Driessen
- een hooiveld 3 l. ƒ 
25,-

1. Tomas van der Weerden
2. kn Antoni Driessen

- een weiveld 2 l. ƒ 
15,-

1. Antoni Vreyns Jan Evers
2. Hendrik Paulus Verberne

- het Vrouwkesveltje 1 l. ƒ  12,-
1. Antoni Lomans
2. Steven Jansen

- een drieske 3 cops. ƒ 
8,-

1. weduwe Peter Verberne
2. kn Antoni Driessen  

ƒ
 118,-
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar - 1/3e deel in kapitaal is ƒ 
12,50

ƒ
 105,50
20e penning is ƒ 5-5-8.
R 97 fol. 128vo 17-08-1757
- Martinus Peter Martens,
- Dirk Peter Martens,
- Peter Slegers - g.m. Helena Peter Martens,
- Hendrik Verleysdonk - g.m. Peternel Peter Martens,
- Gerrit van Ecksel - g.m. Catarina Peter Martens, te Hees.
Kinderen en erven van Peter Martens, op de voorste Heusden.
Zij verkopen aan Jan Plenders - g.m. Jenneke Peter Martens:
het 5/6e deel onverdeeld 
-in huis, hof en aangelag - aan de voorste Heusden

1 l.
 1-2. Peter Joosten van Bussel

- land aant Straatje ╜ l.
1. Jan Janse van de Leensel

2. Peter Boosten van Bussel   
- land bij Jan Jansen 1╜ l.

1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan Verreyt

- land bij Jan Tijske 2╜ l.
1. Peter Jooste van Bussel
2. Jan Jansen van de Leensel

- het Heytven 1 l.
1. Hendrik Janse van Bussel
2. Peter Joosten van Bussel

- groes het Heytvelt 3╜ l.
1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan Verreyt

- het kleyn Delleke 2 l.
1. Peter Joosten van Bussel
2. Philips Jelis van Hugten

- het Weyvelt 5 l.
1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan Jansen van de Leensel

- den Heycamp 2╜ l.
1. de hey
2. weduwe Hendrik Eysbouts
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- de Dreef (hier is vermeld ╝e deel) (?)
1. Wouter Lomans
2. Jan Jan van de Leensel

  uitschietende neven het huis of stal van Peter Joosten
  van Bussel tot op de straat.
- den Eyndenpaal - int Dorp 1 l.

1. weduwe Peter Verberne
2. de Schutsacker

- de Meulenacker 35 r.
1. Mattijs Muyen
2. Jan Jan Verberne

-  groes het Rootsvelt 1╜ l.
1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan Verberne

De drie laatste percelen zijn belast met:
- 1/3e deel van ƒ 14,- aan Tengnagel, rentmeester van de Episcopale en andere
  Geestelijke Goederen - dus voor 5/6e deel is ƒ 3-17-14.

Koopsom: ƒ 375,-.
R 97 fol. 130vo 17-08-1757
Jan Plenders is schuldig aan Willemyn Franse - weduwe Francis van den Boomen,
te Lierop - ƒ 400,- α 3,35%.
R 163 fol. 154 17-08-1757
Taxatie van de onroerende goederen van Juffr. Maria Elisabet Costerius - over-
leden te Weert - 12-7-1757.

W
aarde
- 1/3e deel van de goederen vernoemd in  
  R 163 - fol. 98vo - 10-8-1753. ƒ 100,-
20e penning is ƒ 5,-.
R 97 fol. 131vo 24-08-1757
Mattijs Verduyseldonk, te Vlierden, verkoopt aan Aart Franse Slegers, op
Ostappen:
- hooiland of beemd  de Wolsit, agter Ostappen 2╜ l.

1. de koper
2. Jan Coninx

Waarvan het resterende deel is geweest van de weduwe Hendrik Claas Flipse, te
Deurne - afstand gedaan te Deurne - d.d. 9-10-1756 - en voor de lasten gelaten 
aan Aart Franse Slegers.
Verponding is voor het geheel: ƒ 1-4-0/jr. 

Koopsom:  de 
lasten.  
R 121 fol. 29 09-09-1757
Jan Tijs Kuypers - en Hendrien Stevens, zijn vrouw, wonende t.h.v. Steven Anto-
nis, op Heusden.
Jan Tijs Kuypers "siekelijk na den lighaame".
Zij testeren.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Al hun goederen aan de langstlevende van hen beide.
  Mochten uit dit huwelijk nog kind(eren) nagelaten worden dan zullen deze, na
  het overlijden van de langstlevende, hun erfgenaam worden. 
  Anders gaan de nagelaten goederen naar de naaste "bloetvrienden", ieder voor
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  de helft, van hen, testateuren.
R 97 fol. 132 10-09-1757 1/3
Michiel Verhaagen, te Eyndhoven - g.m. Maria Vrients verkoopt aan Antoni Fran-
se Voermans:
- de helft van - huiske en hof - in het Dorp 1╜ cops.

1. Jacobus Losecaat
 2-3. de koper

4. de straat
Koopsom: ƒ 48,-.

R 28 fol. 33 31-12-1757 2/3
Cornelia, dr. Hendrik Vrients, geboren alhier en wonende te Leende - geass.
met Arnoldus Vrients, haar neef, wonende alhier, laat weten dat Michiel Verhaa-
gen, te Eyndhoven - g.m. met haar zuster - op 10 sept. l.l. heeft overgedragen 
aan Antoni Fransen:
- de helft van een huiske en hof - gekomen van haar ouders - voor de som van 
  ƒ 48,-.
Zij verzoekt, mede vanwege de geringe waarde, haar deel in de voors. goederen 
ook te mogen verkopen aan dezelfde koper.
Naschrift: "Fiat".    
R 97 fol. 135 31-12-1757 3/3
Catarina Vrients, te Leende, geass. met Arnoldus Vrients, haar neef, te Asten -
wegens haar minderjarigheid geauthoriseert - zie decreetboek, fol. 33 - ver-
koopt aan Antoni Franse, die de andere reeds bezit:
- de onverdeelde helft van een huiske en hof 1╜ cops.

1. de drost
2. de koper ofwel zijn moeder

Koopsom: ƒ 48,-.
R 33 - 52 15-09-1757
Jacobus Losecaat, aanlegger.
- contra
Pieter Willem Lomans, oud borgemeester, gedaagde.
Betreft: "Gedane verschotten, verdient salaris als andersints".
R 30 fol. 91vo 17-10-1757 1/2
Pieter Willem Loomans verklaart dat hij, op zondag, 9 oct. l.l., in het Dorp 
is gekomen bij een zeker persoon, die opgaf, Hendrik te heten en wonende te 
Nuenen.
Die had bij zich, een merriepaard, zwart van haar, doch muisvalig aan het lijf,
ca. vier jaar oud.
Dit paard heeft hij "vermangelt" aan de deponent tegen een koe, drie gulden en 
drie stuiver en twee karren klot.
Na enige tijd kreeg hij het vermoeden dat het paard wel eens niets van voorn. 
Hendrik zou kunnen zijn.
Hij heeft toen de ruil in zoverre ongedaan gemaakt, dat Hendrik eerst een 
briefje zou brengen van een schepen te Nuenen, dat hij eigenaar van het paard
was.
Hendrik is daags daarna weer bij hem, in het veld te Ostaden, gekomen, vertel-
lende dat hij geen briefje had.
Deponent zei toen: "Dan sulde het beest ook niet hebbe". Waarop Hendrik weer
zei: "Is er dan goet regt in Asten" en hij antwoordde: "Ja, zo goet als in de
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Meyerij" enz. enz.
Hendrik is daarna weggelopen.
Verder verklaart hij, deponent, dat hij gehoord heeft dat de z.g. Hendrik
woont te Nuenen en dat zijn vrouw een dochter is van Goort, den hoevenaar op
Vaarle, bij Mierlo. Zijn werkelijke naam is Willem, kort van persoon en een 
weinig pokdalig, zwart of bruin haar.       
Het voors. paard is door de drossard aangehouden en heden aan de eigenaar te-
ruggegeven.
Opmerking: Niet duidelijk is van wie dit paard was.     
R 121 fol. 31 17-10-1757 2/2
Pieter Ligthart, wonende op den Noort, te ter Heyde, Baronnie van Breda, 
verklaart ter instantie van het officie, alhier, dat het waar is dat tussen
de 5e en 6e oct. l.l. uit zijn weide, omtrent de rivier de Mark gelegen, is 
weggehaald:
- een merriepaard, tussen de drie en vier jaar oud zijnde, zwart van haar, aan
  het lijf muisvalig van kleur.
Zijnde dit paard 's avonds, op de vijfde october, in de wei gedaan, welke met 
sloten is afgegraven en met een hek gesloten.
Het paard moet hieruit zijn gestolen, temeer omdat niet ver daarvandaan een 
slot van het hek met geweld is afgebroken, waardoor waarschijnlijk de persoon
die het paard uit de voors. wei heeft gehaald, doorgegaan zal zijn, om niet de 
gewone weg te hoeven te gebruiken en dan langs de woning van de comparant te 
komen.
Hij, comparant, is het paard op verscheidene plaatsen wezen zoeken en vrijdag
l.l. heeft hij gehoord, op de bekendmaking van de drost, alhier, dat het voors.
paard, alhier, was aangehouden.
Hij is daarop hier gekomen en bevonden dat het ook inderdaad zijn paard is.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 97 fol. 132vo 17-10-1757 1/2
Jan Janse Verberne - g.m. Elisabet Jan Canters - aan de Toornstraat, verkopen
aan hun kinderen:
- Jan Verberne,
- Ambrosius Bakens - g.m. Peternel Verberne,
- Francis Verberne,
- Gerrit Verberne, te Helmont - ieder ╝e deel in de helft van:
- huis, hof en aangelag 1╜ l.

1. de straat
2. weduwe Peter Verberne  

- land de Snijerskamp 2╜ l.
1. Jan Goort Lomans
2. Goort Kuypers

- de Olieacker 1╜ l.
1. Pieter Lomans

2. Willem van den Eerenbeemt
- land den Deursenseacker 6 l.

1. weduwe Peter Verberne
2. de straat

- den Grootenacker 2╜ l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Pieter Lomans

- land het Leenweegske 2 l.
1. Steven Jansen
2. de weg
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- land tusschen de Weege 5 cops.
1. Pieter Lomans
2. Francis Martens

- land het Neutje ╜ l.
1. weduwe Nol Tielen

2. Johannes Janse
- land agter de Pastory 2 l.

1. Jan Goort Lomans
2. kn Lambert Verheyen

- groes 2 l.
1. Willem van den Eerenbeemt
2. kn Frans Timmermans

- groes Cantersvelt 2╜ l.
1. Jan Verreyt
2. weduwe Peter Verberne

- Fransmansvelt 2╜ l.
1. Goort Lomans
2. Steven Jansen

- het Slootje 3 l.
1. Laurens Jelisse
2. Tomas Coolen

- het Kleynveltje agter het Slootje 1╜ l.
1. kn Jelis Vreynsen
2. Hendrik Paulus Verberne

- groes in de Haseldonk 2 l.
1. Mattijs van Bussel
2. Willem Verhaseldonk

- land aan de voetpat na het Laarbroek 1 l.
1. Jan Souve
2. Gerrit van Riet

- land aan de Meulenpat 2 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Adriaan Hoefnagels

- land de Snijerskamp 2╜ l.
1. de straat
2. de kopers

- groes in het Root 2╜ l.
1. kn Jan van Dijk
2. de kopers

- groes het Roode Weyvelt 2╜ l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Bernardus Brunas

- een Hoyvelt in het Root 3╜ l.
1. Hendrik Verberne
2. weduwe Andries Rutten

- huis, hof en aangelag 2 cops.
  met een akkerke agter het aangelag 3 cops.
  gekomen van Jan Aart Smits 5 cops.

1. de straat
2. Jan Ture Lomans
3. weduwe Peter Verberne

- den Hoogenacker 1╜ l.
1. Jan Goort Lomans
2. de kopers

- land den Berg 5 cops.
1. weduwe Peter Verberne
2. Johannes Jansen
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- het 1/3e deel, onverdeeld, in huis, schuur, stal, land en groes -
te Ommel 20 l.

  Aangekomen van de ouders van Elisabet Jan Canters en in bewoning
  en gebruik bij Peter Jan Wilbers.
Belast met: ƒ 8,-/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente met andere.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 121 fol. 32 17-10-1757 2/2
- Jan Janse Verberne de jonge, in de Wolfsberg,
- Ambrosius Bakens, in het Dorp - g.m. Peternella Verberne,
- Francis Verberne, meerderj. j.m. - en
- Gerrit Verberne, meerderj. j.m., te Helmond.
Kinderen van Jan Jansen Verberne, in de Toornstraat.
Zij hebben "aangetransporteert" gekregen alle onroerende goederen die hun 
voorn. vader - en hun aangetrouwde moeder, in eigendom hebben bezeten - zie
transport hiervoor.
De transportsom is - ƒ 300,- die zij nog schuldig zijn.
I.p.v. deze te betalen is overeengekomen dat Jan Janse Verberne - en Elisabet
Canters, zijn vrouw, gedurende hun verdere leven deze goederen vrij en ongehin-
derd blijven bezitten en gebruiken - samen met de andere goederen die aan 
"haar transporte van haare moeder aangekome sulle blijve bewoone en gebruyke
soo als tot hede toe gedaan hebbe".
Zij zullen wel - huis en stallen - goed onderhouden en de verschuldigde lasten 
en pachten betalen.
Mocht het echter gebeuren dat Jan Janse Verberne - voor zijn vrouw komt te 
overlijden - dan zal het gebruik van de goederen door de weduwe geen plaats 
meer hebben, maar door de comparanten worden overgenomen.
Zij zullen dan wel aan hun voorn. moeder, haar leven lang, moeten bezorgen haar 
onderhoud - ofwel een jaarlijkse uitkering van - ƒ 36,-.
Jan Jansen Verberne - en Elisabet Canters, zijn vrouw, verklaren volkomen ge-
noegen te nemen met het voorschrevene.  
  
R 97 fol. 134vo 03-11-1734
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Gerrit Verberne, te Someren:
- een schepenobligatie van - ƒ 250,- α 4% t.l.v. wijlen Joost Janse Verberne
en t.b.v. de verkoper - d.d. 26-9-1742.
Marge: 19-6-1790 - gelost aan Jan Verdijsteldonk - g.m. Elisabet Gerrit Verber-
ne, te Someren.
R 143 08-11-1757
De armmeesters van Asten verkopen enige bomen, staande op de hoeve den Brant.
- 7 kopen 12 bomen Opbrengst: ƒ 57,-.
Waaronder: "de groote eykeboom" - ƒ 17,- (de hoogste prijs van allen).
R 158 08-11-1757
De Heren van Asten verkopen een aantal (122 ?) eikenbomen - staande "ontrent 
den Eekelhof".

Opbrengst:  ƒ 37-
15-8.
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R 121 fol. 33 09-11-1757
Gabriel van Swanenberg, koster en schoolmeester - en Cornelia van Houten,
zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Na het overlijden van de langstlevende stellen zij tot hun enige erfgenamen:
  - Maria Magrieta van Swanenberg, hun nicht - g.m. Christiaan Ackermans, deur-
    waarder, te Woudichem - voor ΘΘn staak.
  - Govert van Swanenberg, appotheker, te Bergen op den Zoom, met zijn drie 
    zusters, ook des testateuren neef en nichten - ook voor ΘΘn staak.     
- De testateuren behouden zich het recht voor om wijzigingen in het testament 
  te mogen aanbrengen.
R 121 fol. 34vo 11-11-1757
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Willem de Bruyn, als collecteur van 
de landsverponding, 1754, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Peter Maas, te Ommel, tot verhaal van 

ƒ 14-
14-14.
- Idem van - Dirk Joosten van Hugten, aan de Leensel ƒ  5-14-14.
- Idem van - weduwe Jacob van Hugten ƒ  4-13-07
- Idem van - Antoni Arnoldus Meulendijk, in het Dorp ƒ  5-04-02
Nog neemt hij namens Jacobus Losecaat, collecteur van de landverponding. 1755,
in arrest:
- de vaste goederen van Jan Dirks van Hugten, tot verhaal van 

ƒ  9-
08-06
- Idem van - Arnoldus van Hugten ƒ  9-07-10
- Idem - de goederen staande t.n.v. Mattijs Dirk Willems  
         op deze goederen woont Willem van Oosterhout ƒ 12-10-12
- Idem van - weduwe Hendrik Tomas Hoefnagels ƒ  4-10-12.
R 121 fol. 36vo 05-12-1757
Het College van Asten "bestelt" aan Francis Knaapen, leydecker en glasemaker,
alhier:
- Het onderhouden, in goede reparatie, van de glazen en leiendak van de kerk en 
toren, alsmede van de pastorie en school etc.
Condities o.a.:
- Looptijd contract: vanaf 1-12-1757, geduren tien achtereenvolgende jaren - 
                     met vijf te mogen scheiden.
- De aannemer zal het gehele leiendak van de gemeentetoren van boven tot bene-
  den met den omgang en het gehele dak van kerk en koor, met de "stijpers" en
  boven de muren en vorsten in goede dichte staat moeten houden.
  Ook de muren, waar nodig is, onder de "eeuse" als anders moeten bezetten.
- De loden goten en waar verder lood ligt zal hij moeten vast maken, "souderen"
  en onderhouden, evenals het klein torentje op de kerk.
- Op het kruiskoor van de kerk zal alle twee jaar - een hoek van ΘΘn roey, in
  het vierkant, moeten worden vernieuwd.
  Op het koor van de kerk zal ook alle jaren, ΘΘn roey, vernieuwd worden. Te 
  beginnen waar het meest nodig is.
- Iedere twee jaar zal de aannemer de kerk (omhoog) moeten zuiveren van spin-
  rag en waar nodig de muren moeten bezetten en witten.
- Het koor en de raadkamer met de secretarie moet in het voorjaar a.s. twee-
  maal gewit worden - en voorts, om de twee jaar, de raadkamer ΘΘnmaal moeten
  witten. 
- De besteders leveren alle voornoemde materialen, leien, nagels, kalk, lood,
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  planken etc.
  De aannemer - zorgt voor de arbeid en gereedschap alsmede het glas in lood.
- De aannemer zal, op de aanzegging van iemand van de gemeente, opgetreden de-
  fecten naar genoegen moeten repareren.
- De aannemer zal twee maal per jaar, of indien nodig meer, in het voor- en 
  najaar, de kerk, koor, pastorie en school, moeten beklimmen en visiteren op
  defecten.
  De toren om de twee jaar.
  Enz. enz.
- Van de gemeente zal hij - voor de toren, koor, pastorie en school ontvangen

ƒ 15,-
/jr.
  Van de kerkmeesters - voor de kerk en glazen - ook ƒ 15,-/jr.
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R 121 fol. 38vo 05-01-1758 1/9
- Jan Goort Lomans - g.m. Maria Fransen van de Loverbosch - voor 1/3e deel,
- Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen -
  als wettige voogden over Antonetta, Symon, Francis, Peter, Dirk en Elisabet,
  onm. kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch - welke onmondige
  kinderen met hun meerderjarige broers en zusters m.n. Antoni, Jan, Mattijs,
  Jennemie, en Engel - dus samen elf kinderen van Jan Franse van de Lover-
  bosch - voor 1/3e deel.
  Welke elf kinderen hier gecompareert zijn, de meerderjarigen, Antoni Jansen 
  van de Loverbosch, schepen, te Vlierden, Jan van de Loverbosch, Mattijs van 
  de Loverbosch, Engelina en Johanna Maria van de Loverbosch - met Antoni Hey-
  coop, te Vlierden als hun geassumeerde momboir.
- Jan en Francis van de Loverbosch, wonende Jan, alhier en Francis, te Mierlo,
  zijnde kinderen van wijlen Francis van de Loverbosch - ook voor 1/3e deel -
  erfgenamen van wijlen Martinus Fransen van de Loverbosch, hun oom.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e (blinde) lot: Jan van de Loverbosch, alhier - en

       Frans van de Loverbosch, te Mierlo.
- een nieuw huis, stal, schuur en hof - te Ommel, bij de Capel 1 l.

1. de straat
2. Hendrik Halbersmit

- een huiske met hof - in de straat, te Ommel 1 cops.
1. Jan Verhoysen
2. de straat

- een huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan het Eyntje, te Ommel 2 l.
  Gekomen van de kinderen Jan Joosten

1. de straat
2. Jan Maas

- een huisplaats - gekomen van Jan van Rest
  zijnde 5 l. land en 2 l. groes 7 l.

1. Hendrik Halbersmit
2. de straat

- land 4╜ l.
1. weduwe Willem Roefs
2. de straat

- land 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. weduwe Willem Roefs

- land 1╜ l.
 1-2. weduwe Willem Roefs

- land 1 l.
 1-2. de condividenten

- land 2 l.
1. weduwe Willem Roefs
2. weduwe Jan van de Loverbosch

- land 2 l.
 3-4. de straat

- land de Conijnsberg 2 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. kn Joseph Vervoordeldonk

- land den hoogen Looacker 2 l.
1. Jan Verhoysen    

2. weduwe Hendrik Zeegers
- de huisplaats gekomen van Jan Draak - met twee akkers daaraan

samen 2 l.
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1. de straat
2. de weg

  Zijnde dit perceel aangekomen bij transport - d.d. 25-7-1740.
  Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
- groes het schoone Jansvelt, a.d. Ommelse bosch 3 l.
- groes het Broekvelt - aan de Eend na het Laarbroek 4 l.

1. de weg vant Broek off Hendrik Berkers
3. het Broek
4. de weg na Ommel
2. het volgende perceel

- groes 3 l.
1. het vorig perceel
2. de verkrijger van het 2e lot
3. het Broek
4. de weg na Ommel

- den dries over de Straat 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Halbersmit

- groes 4 l.
1. Jan Verhoysen

 2-3. het Broek
- den dries aan het Eyntje 2 l.

1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit
3. de straat

- groes het Swartbroek - aan de Loop -
naaste de zijde van Ommel 1╜ l.

1. Jan Canters
2. weduwe Willem Roefs

- hooiland het Dijkerveltje - a.d. Astense Dijk 2 l.
1. Peter Cornelis    

2. weduwe Hendrik Hendriks
- drie velden - achter de Busserdijk - ΘΘn van omtrent 3 l.
  Gekomen van de kinderen Jan Joosten.

1. Hendrik Berkers
2. Jan van der Linden

  EΘn weiveld - gekomen van Joost Antoni Muyen 4 l.
 1-2. de voors. "reengenoten"

  EΘn weiveld - gekomen van Jan Maas 2 l.
  Allen gelegen bij elkaar en zijn nu Eekelhoven.
- 1/3e deel in groes en land - het Rouwven geheel 7 l.

1. de hei
2. weduwe Willem Roefs

- 1/3e deel in een groesveld - het Teuniskeven geheel 3 cops.
1. de mistweg

2. Jan Verhoysen
Zijnde dit alles tesamen - land 27 l.
                         - groes, hooiland en ekelhoven 32 l.
Verponding: ƒ 28-17-12/jr.
Bede - ƒ  7-00-09/jr.
Belast met: ƒ 3-00-00/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, deze
                          rente is Martinus van de Loverbosch aangekomen -

   d.d. 26-1-1734.
- ƒ 1-10-00/jr. aan de Kempenaar - transport - d.d. 25-7-1750.
- ƒ 1-08-02/jr. aan de Heren van Asten.
- ƒ 0-04-00/jr. aan de Heren van Helmont.

Nog is aan hen ten deel gevallen:
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- 1/3e deel in 1/3e deel van de helft - van de Laarbroekse tiende.
  Dit 1/3e deel is in de verponding: ƒ 6-7-8/jr.
- De helft van een rente t.l.v. de erven Jan Stevens - geheel ƒ 600,-.
  De andere - ƒ 300,- zijn toegevallen aan het 2e lot.
- 1/3e deel van - ƒ 1350,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 6-2-1711 -
  ten comptoire der bede - nr. 40.  
  Voor de ontvangers van dit lot dus - ƒ 450,- intrest - ƒ 11-5-0/jr.
2e (blinde) lot: de kinderen Jan van de Loverbosch
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - te Ommel 5 cops.
  Waarin Francis van der Reyt woont.

1. Jan Verhoysen
2. kn Hendrik Hoefnagels

- groes/land den Oudenhoff 4 l.
  waarvan 1 l. land

1. Jan Verhoysen  
2. Hendrik Roymans

- land aant Eynde 1 l.
1. de mistweg

- land aan de Colcken 3 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. de condividenten

- groes 3 l.
1. de voors. akker
2. de weg

- land op de Loo 3 cops.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Jan Verhoysen

- land 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. Cotshausen

- land 3 l.
 1-2. de erfgenamen zelf

- land 3 l.
 1-2. Hendrik Halbersmit

- land de Galre 3 l.
1. weduwe Willem Roefs  

2. Mattijs Muyen
- land den Berg 2 l.

            1-2-3. weduwe Jan van de Loverbosch
4. de mistweg

- land de Looacker 3 l.
1. Cotshausen
2. Hendrik Halbersmit

- 1╜ l.
1. Jan Verhoysen

 3-4. de gemeente
- den Hoeckacker 2╜ l.

1. Hendrik Halbersmit
2. de voetpad

- groes aan de Loop, bij het Broek - aan
de steene brug 3 l.

1. de Loop
2. het volgende perceel
3. de gemeente of Broek
4. de weg

- groes 3 l.
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1. het vorig perceel
2. de verkrijgers van het 1e lot
3. de gemeente
4. de weg

- groes de Colcke 6 l.
1. de ontvangers van dit lot
2. weduwe Jan van de Loverbosch

- het Swartbroek 2 l.
  Gekomen van de kinderen Jan Joosten

1. Martinus Peter Martens
2. Mattijs van Bussel 

 
- nog een Swartbroek 2╜ l.

1. de erfgenamen in deze
2. weduwe Willem Roefs

- een eekelhof agter de Venne 2 l.
1. Jan Verhoysen
2. weduwe Willem Roefs

- 1/3e deel in groes/land - het Rouwven geheel 7 l.
1. de hei
2. weduwe Willem Roefs

- 1/3e deel in een groesveld - Teuniskeven geheel 3 cops.
1. de mistweg
2. Jan Verhoysen

- een heiveld - te Liessel
- land aan de heg van den hoff vant Clooster - te Ommel

1 cops.
  In de verponding - ƒ 0-12-0/jr. moeten de lasten van deze twee percelen 
  betaald worden boven de lasten van de loten - alzo het daarvoor aangenomen
  is.
Zijnde dit alles te samen in de verponding - land 26 l.

   - groes          27 l.
Verponding: ƒ 28-17-12/jr.
Bede - ƒ  7-00-09/jr.
Belast met: ƒ 5-00-00/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar -

   transport - d.d. 30-1-1730 aan Jan Goort Lomans 
-

   en nu door dit lot ontvangen.
-  ƒ 0-11-08/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, 

vol-
   gens transport - d.d. 3-1-1730.

- ƒ 0-15-00/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, 
transport - d.d. 20-9-1735.

- ƒ 0-12-00/jr. aan de Heer van Asten.
- 1/3e deel in 1/3e deel van de helft der Laarbroekse tiende.
  Dit 1/3e deel is in de verponding ƒ 6-7-8/jr.
- De helft van een rente t.l.v. de erven Jan Stevens - geheel ƒ 600,-.
  Dus voor dit lot - ƒ 300,-.
  De andere - ƒ 300,- zijn gegaan naar het 1e lot.
- 1/3e deel van - ƒ 1350,- t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 6-2-1711.
  Zijnde geweest - ƒ 1500,- α 2╜%, doch bastard - ten kantore der bede - onder
  nr. 40.
  Voor dit lot dus - ƒ 450,-, rente ƒ 11-5-0/jr.
- De vaste goederen gelegen te Heese t.w.:
  - huis, hof en aangelag - met den akker van de weduwe Willems 186 r.

1. kn Jan Hesius
2. de straat
3. kn Jacob Rutten
4. Jan Hollen

  - huis en aangelag met de schuurplaats van Jan de Waal 13 r.
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1. de Langstraat
2. den Deynder

  - land dat lant in de Hoeff - van Joost Elsen 37 r.
 1-2. de Heer Heyden

  - land in den Donder - van Jan Dirk Aarts
25 r.

1. Antoni van de Wijn
2. het volgende perceel
3. de Langstraat
4. Jacobus Jansen

  - land den Donder - van Jan Tijs de jonge
100 r.

1. Willem Jan Tijssen
2. het vorig perceel

  - weiland - zijnde getransporteert op Jan van de Loverbosch, ΘΘn der
              condividenten in deze - die het aan de verdere condividenten

    in deze moet transporteren - omdat het uit deze verdeelde boe-
    del is betaald.

  Al deze goederen zijn gelegen te Heeze.
3e (blinde) lot: Jan Goort Lomans
- een nieuw huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan de straat, te Ommel

6 l.
  Waarin nu Peter Roymans woont.

1. de straat
2. Antoni Philipsen

- huis, stal, hof en aangelag - gelegen in de straat, te Ommel 5 l.
  Waarin nu Pieter Paulussen woont.

1. Peter Jan Wilbers
2. weduwe Hendrik Zeegers 

- land den Drieseegd 1╜ l.
1. weduwe Hendrik Zeegers    

2. de Cattendijk
- land den Halsacker 2 l.

1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Canters

- land den Cattendijk 3 l.
1. Willem Hendrik Goris
2. de erfgenamen in deze

- land het nieuw Erff 3 cops.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. de gemeente

- land het hoog Eeusel
1. Jan Maas
2. Martinus Peter Martens

- land de Kreystart 2 l.
1. de straat
2. Jan Maas

- de nieuw Erffacker 1 l.
 1-3. weduwe Jan van de Loverbosch

- den Espenacker 3 l.
1. Willem Hendrik Goris
2. de condivident in deze

- den Halsacker 7 l.
  Gekomen van Jan Draak.

 1-2. de weg
- 1/3e deel van groes/land - het Rouwven geheel 7 l.

1. de hei
2. weduwe Willem Roefs
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- groes den kleyne Bogt 2 l.
1. weduwe Willem Roefs

2. den Busserdijk
- den Engelsebeemt 3╜ l.

1. Peter Jan Wilbers
2. de erfgenamen in deze

- groes het Veltje 3 l.
1. Jan Maas
2. de erfgenamen in deze

- groes den Ossenkamp 2╜ l.
gelegen achter den Ekelhoff van
de verkrijger van het 1e lot.

1. Jan Maas
- het Voorste velt 2 l.

1. de mistweg
2. Jan Maas

- groes het Hoyvelt 1╜ l.
            1-3-4. Jan Maas

- groes den Bogt  1 l.
1. weduwe Willem Roefs
2. Hendrik Hoefnagels

- groes den Engelsebeemt 1╜ l.
  Gekomen van Moolenmakers

1. Willem Bruynen  
2. weduwe Peter van de Vorst

- groes het Swartbroek 2╜ l.
  Gekomen van Moolenmakers

1. Martinus Peter Martens
2. Willem Roefs

- den Eekelhoff - op Voordeldonk
 1-3. Peternel Benders van Hooff

2. de straat
4. den trekloop

- land den Bogt 2 l.
1. Jan Maas
2. kn Hendrik Hoefnagels

- 1/3e deel in de groesveld - Teuniskevelt geheel 3 cops.
1. de mistweg
2. Jan Verhoysen

-                      een Eekelhoff, aan de Eend, teynde de Capeldijk
1 cops.

Zijnde dit alles te samen - land  30 l.
- groes 30 l.

Verponding: ƒ 28-17-12/jr.
Beden     - ƒ  7-00-09/jr.
Belast met: ƒ 1-16-00/jr. aan de Kerk van Asten.

- ƒ 1-10-00/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Gekomen van Joosten - transport - d.d. 20-11-

1734.
- ƒ 1-10-00/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - 

te
   betalen samen met de weduwe Joost Verberne.

- ƒ 0-00-12/jr. aan de Heer van Helmont - gaande uit den Bogtacker 
-

volgens transport ....
- ƒ 0-01-00/jr. aan de Heer van Helmont.

- 1/3e deel in 1/3e deel van de helft der Laarbroekse tiende.
  Dit deel in de verponding - ƒ 6-7-8/jr.
- ƒ 200,- t.l.v. de weduwe Goort Buckums, in de Steegen.
- ƒ 100,- t.l.v. Mattijs van Hugten.
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- 1/3e deel van - ƒ 1350,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 6-2-1711 -
  zijnde geweest - ƒ 1500,-, doch nu bastard is - ƒ   1250,-   ten kantore der 
  bede, nr. 40.
  Voor dit deel - ƒ 450,-, rente - ƒ 11-5-0/jr.
Nog is tussen de comparanten overeengekomen:
Dat vermits enige vaste goederen, aan het eerste lot toegewezen:
- Het nieuwe huis en enige percelen zijn getransporteert op wijlen Jan van de
  Loverbosch en zijn kinderen, ontvangers van het 2e lot.
- Ook het huis van het 2e lot en enige percelen land en groes zijn getranspor-
  teert op Jan Goort Lomans. Dat echter deze zijn gekocht en betaald door wij-
  len Martinus van de Loverbosch, deze heeft de goederen ook bezeten als eigen 
goederen en deze hebben dan ook ten quohiere gestaan op zijn naam te boek ge-
  staan.      
  En - het hoyveltje, aan den Dijk - ook nog aan Goort Jan Lomans c.s. is 
  aanstaande staat t.n.v.).
  Zo ook een perceel te Heese - dat is getransproteert aan Jan Jansen van de 
  Loverbosch - verkrijger van het 2e lot.
  Zo zullen alle voors. goederen worden getransporteert aan de condividenten
  die het volgens deze deling verkregen hebben "en sulx met den aldereerste 
  ten costen en lasten van de gesamelijke condividenten en erffgenamen in desen,
  soo ook het bijbetaalen en winne der chijnsen op ieder de condividenten naam
  zal worden gedaan en dus voor ider lot een geregte derde part".
- Alle obligaties, acties en pretenties ten voor- of nadele van de boedel,      
  zijnde, en nog niet verdeeld zijnde, blijven voor de gezamelijke erfgenamen. 
- Nog is door de erfgenamen geliquideert, hetgeen zij van wijlen Martinus van 
de Loverbosch, te vorderen of te betalen hadden.
  - Zo heeft Jan Goort Lomans ontvangen gehad - volgens de aantekeningen van 
    Martinus van de Loverbosch ƒ 591-18-00
    En Jan Goort Lomans volgens zijn rekeningen had te 
    vorderen ƒ   525-07-00  

Hij blijft dus schuldig aan de boedel ƒ  66-11-00

  - Jan van de Loverbosch heeft genoten ƒ 525-18-06
    Hij heeft volgens zijn rekeningen te pretenderen ƒ   278-00-00  
          Hij blijft dus schuldig aan de boedel   ƒ 247-18-06
  - Francis Francis van de Loverbosch blijft na aftrek 
    van geleverde schoenen nog schuldig ƒ 160-14-12
  - Hendrik en Antoni, znn. Francis van de Loverbosch, die
    overleden zijn en broeders van voorn. Jan en Francis -
    hebben volgens de aantekeningen ontvangen ƒ   332-11-06  
  - Zodat de ontvangers van het 1e lot aan de boedel schul-
    dig waren ƒ 741-04-08
     
  - Zij zouden echter nog te vorderen hebben uit hun 
    grootmoeders boedel - volgens contract te Helmont -
    d.d. ..... voor notaris de Cort - een som van 
    ƒ 483-13-12 met intrest.
  - Overeengekomen is nu de "wedersijtse pretentien en in-
    tresse geliquideert en over en weder over doot en te 
    niet gedaan".
    Uitgezonderd zijn de - ƒ 200,- die Francis van de Lover-
    bosch, van geleend geld, schuldig blijft.
    Deze zegt toe, om met deze - ƒ 200,- te restitueren aan 
    Jan Tijssen van Dijk - ƒ 100,- en nog - ƒ 100,- aan Jan
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    Colen, te Vossele.
  - Idem heeft Jan van de Loverbosch, ontvanger van het 2e 
    lot - en Luytgardis Smits, zijn weduwe en moeder van de
    ontvangers, volgens de aantekeningen van Martinus van 
    de Loverbosch, genoten ƒ 206-01-00
    Zij hadden te vorderen ƒ   193-06-08  
    En blijft de weduwe Jan van de Loverbosch dus nog schul-
    dig aan de boedel ƒ  12-
14-08
De landslasten op de goederen te Hees moeten nog worden nagezien, daarna
zal men deze, om een voor ieder gelijk bedrag te krijgen, in drieδn verdelen
en de verponding van elk lot met 1/3e deel verhogen.            
  
R 97 fol. 135vo 05-01-1758 2/9
- Antoni van de Loverbosch, te Vlierden,
- Jan van de Loverbosch, te Vlierden,
- Mattijs van de Loverbosch,
- Engel van de Loverbosch,
- Johanna van de Loverbosch,
Zij verkopen aan Jan Francis van de Loverbosch en aan Francis van de Loverbosch,
te Mierlo, ieder de helft van:
- een huis, hof, stal - te Ommel, bij de Capel 1 l.

1. de straat
2. Hendrik Halbersmit
3. Jan Coolen
4. de koper

Laatste transport - d.d. 10-5-1730.
Koopsom: ƒ 200,-.

R 97 fol. 137vo 05-10-1758 3/9
Jan Goort Lomans verkoopt aan Jan van de Loverbosch en aan Francis van de Lo-
verbosch, te Mierlo:
- hooiland het Swartbroek 2 l.

1. weduwe Peter Roefs  
2. Jan Canters

Laatste transport - d.d. 10-5-1730.
Koopsom: ƒ 20,-.

 
R 97 fol. 138 05-01-1758 4/9
Luytgardis Smits - weduwe Jan van de Loverbosch, mede namens haar zes onm. 
kinderen, alsmede Jan, Antoni, Mattijs, Engel en Johanna Maria van de Lover-
bosch, haar meerderjarige kinderen.
Zij verkopen aan Jan Goort Lomans ieder hun deel in:
- huis, schuur, schop en aangelag - aan de Ommelsche Bosch 1╜ l.
- land aan den Hoogeneynde 2╜ l.
- land het Doornboske 1╜ l.
- groes het Ven 1╜ l.
- land de Meer 6 l.
- een akker 3 l.
- den Crommenacker 2╝ l.
- een akker 1╜ l.
- land den Donk 2 l.
- een akker 3 l.
- groes en land 5 l.
- het Hoogvelt 2 l.
- de voorste Bogt 2 l.
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- den Ossenkamp 1╜ l.
- het Loopvelt 8 l.
- het agterste Weyvelt 2 l.
- den Boschdries 2 l.
- de voorste en agterste Donk

4╜ l.
Voorts zoals deze goederen, op 10-5-1730, bij transport aan wijlen Jan van
de Loverbosch zijn overgegeven.
Gereserveerd:
- het schone Jansvelt
- de Conijnsbergacker

Koopsom: ƒ 100,-.
Zij verkopen aan Jan en Francis van de Loverbosch:
- groes het schone Jansvelt 3 l.

1. weduwe Jan van den Broek
2. Cotshausen

- land den Conijnsberg 5 cops.
14. Cotshausen

Koopsom: ƒ 20,-. 
R 97 fol. 139vo 06-01-1758 5/9
Hendrik Jan Stevens verklaart - dat zijn vader Jan Stevens aan Jan Franse van
de Loverbosch - ƒ 600,- is schuldig geweest ter zake van de koop van zijn goe-
deren, waarvan hij, Hendrik Jan Stevens, lange jaren de intrest heeft betaald
aan Martinus van de Loverbosch - vorig jaar, alhier, overleden.    
Van die - ƒ 600,- zijn nu - ƒ 150,- aangekomen aan Francis van de Loverbosch,
te Mierlo - deling - d.d. 5-1-1758.
Nieuw contract - ƒ 150,- α 3╜%.
Marge: 18-5-1766 - gelost aan Hendrik van Eyk, te Mierlo, als momboir over 
                   Engel Smits, die deze obligatie, bij transport, heeft van 

         Francis van de Loverbosch.  
R 97 fol. 136vo 19-01-1758 6/9
Jan Goort Lomans verkoopt aan Jan, Antoni, Mattijs, Engel, Johanna Maria, 
Symon, Francis, Antonet, Peter, Dirk en Elisabet, kn wijlen Jan van de Lover-
bosch:
- huis, hof schuur, stal en aangelag - te Ommel 5 cops.

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Hendrik Hoefnagels

- een dries 7 cops.
1. Jan Verhoysen e.a.  
2. de gemeente of dijk

- groes/land 2 l.
1. Jan Verberne
2. de verkoper

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

- land 3 l.
 1-2. Hendrik Halbersmit 

- groes 3 l.
1. de weg
2. de vorige akker

- land 3 cops.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Joost Jan Muyen
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- land 1╜ l.
1. Jan Verberne
2. Cotshausen

- land 3 l.
1. Hendrik Meusse Roymans

- groes 3 l.
 1-2. de gemeente

Belast met: ƒ 5-00-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-11-8/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente.

Laatste transport - d.d. 19-1-1730.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 97 fol. 145 08-02-1758 7/9
- Jan van de Loverbosch, te Asten - en
- Francis van de Loverbosch, te Mierlo.
Zij verkopen aan Antonet Slaats - weduwe Hendrik Hendriks a.d. Astense Dijk:
- hooiland het Dijkerveltje - aan den Astense Dijk - bij de Aa

2 l.
1. Peter Cornelissen
2. de koper

Zie deling - d.d. 5-1-1758.
Koopsom: ƒ 75,-.

Zij verkopen aan Jan Goort Lomans:
- 1/3e deel in 1/3e deel van de helft - in de Laarbroekse tiende.
Dit deel in de verponding: ƒ 0-7-8/jr.
De andere delen zijn van - de koper in deze - en 
                           de weduwe en kinderen Jan van de Loverbosch e.a. 
Zie deling - d.d. 5-1-1758.

Koopsom: ƒ 300,-.  
R 97 fol. 146 08-02-1758 8/9
Jan van de Loverbosch verkoopt aan Francis van de Loverbosch, te Mierlo:
- 1/6e deel van een obligatie van - ƒ 1350,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van As-
  ten - d.d. 6-2-1711, nr. 40.
Zie deling - d.d. 5-1-1758.

Koopsom: ƒ 225,-. 
R 97 fol. 142vo 28-02-1758 9/9
Francis van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt aan Jan Francis van de Lover-
bosch, zijn broeder - de onverdeelde helft in: 
- een nieuw huis met stal, schuur en hof, bij de Capel - te Ommel 1 l.

1. de straat  
2. Hendrik Halbersmit

- huis en hof, in de straat - te Ommel 1 copse.
1. Jan Verhoysen
2. de straat

- huis, schuur, stal, hof en aangelag, aan het Eyntje - te Ommel 2 l.
  Gekomen van de kn Jan Joosten.

1. de straat
2. Jan Maas

- een huisplaats van Jan van Rest 7 l.
  5 l. land en 2 l. groes.

1. Hendrik Halbersmit
2. de straat 

- land 4╜ l.
1. weduwe Willem Roefs
2. de straat
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- land 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. weduwe Willem Roefs

- land 1╜ l.
 1-2. weduwe Willem Roefs

- land 1 l.
 1-2. de koper

- land 2 l.
1. weduwe Willem Roefs  

2. weduwe Jan van de Loverbosch
- land 2 l.

 3-4. de straat
- land de Conijnsbergacker 2 l.

1. Wilhelmus Bruynen
2. kn Joseph Vervoordeldonk

- de hooge Looacker 2 l.
1. Jan Verhoysen

2. weduwe Hendrik Zeegers
- de huisplaats van Jan Draak, met twee akkers daaraan 2 l.

1. de straat
2. de weg

- schone Jansvelt - aan den Omm. Bosch 3 l.
- het Broekvelt aan de Eend na het 

Laarbroek 4 l.
1. het Broek
2. het volgende perceel

- groes 3 l.
1. het vorig perceel
2. kn Jan van de Loverbosch

- den Dries over de straat 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Halbersmit

- groes 4 l.
1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Halbersmit

- den Dries aan het Eyntje 2 l.
1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit
3. de straat

- het Swartbroek aan de Loop - naast
de zijde van Ommel 1╜ l.

1. Jan Canters
2. weduwe Willem Roefs

- drie velden aan den Busserdijk 3 l.
  EΘn gekomen van de kinderen Jan Joosten.

1. Hendrik Berkers
2. Jan van der Linden

  EΘn weiveld gekomen van Joost Antoni Muyen 4 l.
1. Hendrik Berkers
2. Jan van der Linden

  EΘn weiveld gekomen van Jan Maas 2 l.
  Allen bijeengelegen en zijn Eekelhoven.
- de helft van 1/3e deel van groes en land - het Rouwven geheel 7 l.

1. de hey
2. weduwe Willem Roefs

- de helft van 1/3e deel van groes en land - Teuniskeven 3 cops.
1. de mistweg
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2. Jan Verhoysen
Belast met: de helft van ƒ 3-00-0/jr. aan het Gemene Land.

- de helft van ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 1-08-2/jr. aan het Huis van Asten.

Zie deling - d.d. 5-1-1758.
Koopsom: ƒ 450,-.

R 30 fol. 92vo 16-01-1758 1/2
Verhoor van:

1. Hendrik Jan Aart Smits, 20 jaar,
2. Jan Jan Verbogen, 16 jaar,
3. Nol van Geffen, 24 jaar,
4. Jan Tijs van de Laak, 24 jaar,
5. Willem Alons, 24 jaar,
6. Nol vervoordeldonk, 28 jaar.
B. Of zij, op zondagavond, den 1e januari j.l. niet geweest zijn in de 

herberg van Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg - en of daar ook 
niet 

was een groot gezelschap van jongezellen, uit de Wolfsberg, ter 
vie-

ring van het nieuwe jaar.
Wie zijn er nog bijgekomen.  

1 t/m. 6 - Er zijn nog bijgekomen, Willem Slaats met zijn twee oudste zoons,
           Jan en Piet.

 3  -  verklaart  verder  -  dat  deze  "verschil"  kregen  met  Jan 
Verberne

     den ouden, over het kopen van enige noten.
C. Of Francis Plenders daar ook bij was.
1 t/m. 6 - Francis Plenders was er niet bij.
D. Of, nadat de voorn. Slaatsen weg waren dezelfden, met hun vieren, 

laat in den avond niet terug zijn gekomen t.w., Pieter, Francis en
Martinus, znn. Willem Slaats en Francis Francis Plenders, die het
gelag buiten het huis wilden uitvechten.   

1 t/m. 6 - Verklaren dat voorn. personen, 's avonds, rond 11 uur, weer geko-
 men zijn. Van uitvechten hebben zij echter niets gehoord.

E. Of de voorn. vier personen geen ruzie maakten en wilden vechten, of
zij Jan Janse Verberne niet uit zijn bed wilde laten komen of hem 

er 
uit wilde halen om te vechten. En of zij geen messen "uyt hadde" 

en 
o.a. de zoon van Jan Verboogen door zijn kleding gesneden hebben 

en 
wie dit gedaan heeft.

1. Weet dat Jan Janse Verberne uit zijn bed is gekomen en met Piet Slaats 
   handgemeen is geworden.
2. Heeft gezien dat Jan Slaats een mes in zijn hand had, dat hij achter op 
   zijn rug en in zijn rok gesneden is. Hij weet echter niet door wie.
3. Heeft gezien dat Francis Plenders een hout of mes in zijn hand had en Jan 
   Verboogen dreigde. Hij heeft daarop naar de hand van Francis Plenders ge-
   slagen om het mes of hout daaruit te slaan.
4. Meende een mes in de hand van Jan Slaats te hebben zien blinken.
5 en 6. Weten niets.
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F. Of zij verder nog iets weten.
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1, 2, 5 en 6. Weten niets meer.
           3. Weet dat voorn. vier personen weer in huis gekomen zijn en "de 
besten hebben uytgeeyst" om te vechten.

 4. Weet dat Piet gezegd heeft dat zij het vanavond nog zouden 
wre-

    ken op degeen die hun ongelijk gedaan hadden.
1, 2 en 6. Willen e.e.a. onder onder eede bevestigen.
3, 4 en 5. Hebben e.e.a. onder eede bevestigd.   
R 30 fol. 96 28-01-1758 2/2

Verhoor van:
1. Hendrik Aart Smits, 21 jaar,
2. Willem Peters, 20 jaar,
3. Willem Janse Daniels, 21 jaar,
4. Willem Adriaan Lintermans, 16 jaar.
B. Of zij, op zondag, 1 januari j.l., rond elf uur, zijn geweest in de

herberg van Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, en of daar niet 
was een groot gezelschap van ingezetenen uit de Wolfsberg, ter 

vie-
ring van het nieuwe jaar.

1 t/m. 4. Ja.
C. Of zij weten dat in het voors. gezelschap ook gekomen zijn Willem 

Slaats en zijn zoons, Jan en Piet en dat deze Jan "verschil" heeft
gekregen met Jan Verberne den ouden over het kopen of verkopen van     
noten.

1 en 4. Beamen e.e.a. 
2 en 3. Hebben voorn. personen wel gezien.
D en E. Of, nadat voorn. personen, na weggegaan te zijn, later in den 
avond 

niet  zijn  teruggekomen  Jan  en  Piet  Slaats  met  hun  broeder, 
Martinus

en Francis Plenders, hun zwager.
Of deze personen, in hun huis zijnde en doende bier en jenever te 
schenken, onder het drinken, niet vroegen naar Jan Janse Verberne,
die naar bed was, om met hen te drinken of te vechten.
Dat hij, na opgestaan te zijn, met Pieter Slaats handgemeen is ge-
raakt en door de andere gescheiden zijn geworden en alzo uit het 
huis zijn geraakt.

1 en 3. Weten niets.
     2. Weet niets, alleen, dat toen hij uit de kamer kwam, hoorde dat Piet
        Slaats, zei: "Dat hij het vreken souwde, die sijn broer het hair uyt
        het hooft getrocken hadde"
     4. Zegt dat e.e.a. gegaan is zoals beschreven.
        
F. Of, nadat de vier voorn. personen uit het huis zijn geraakt, Jan Wil-

lem Slaats en Francis Plenders niet ieder een mes trokken en voor de  
deur naar Jan Verboogen "sneden".

1, 3 en 4. Weten niets.
        2. Dacht dat Martinus een mes in hand had en heeft gezegd "laat U mes 

 steeken, want 't sal anders niet deugen".
G. Wat zij nog meer weten.
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1. Zegt dat Martinus Slaats, aan het vuur zittende, zei: "Dat hij den duyvel 
lijff en ziel gaff, soo er vier de beste uyt het gelag quamen om haar te 
volgen als sij naar huys gingen. Dat sij niet souden gaan lopen".       
2. Weet niets.
3. Heeft gezien dat Jan Slaats en Hendrik Bloemers handgemeen waren en elkaar 
   op de grond gesmeten hebben.
4. Weet dat Jan Slaats op zijn zak klopte en zei: "Hier heb ik het nu een in,
   dat ik daar strak in gehad hadde, daar soude misschien wel gevallen hebben,
   of daar sullender nog vallen".
1 t/m. 3. Verklaren e.e.a. onder eede.
       4. Wil zo nodig de eed afleggen.    
R 97 fol. 140vo 19-01-1758
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Hendrik Paulus Verberne en Antony Jacob Kuy-
pers:
- groes de Hofstad 1 l.

1. kn Dirk Lambers
2. Hendrik Paulus Verberne

- groes aan de Graft 1 l.
1. kn Jan van Dijk
2. kn Dirk Lambers

- groes het Busselke 5 cops.
1. kn Jelis Vreynse
2. kn Dirk Lambers

- het Weyvelt 2 l.
1. de drost
2. Peter Berkers

- het Lankveltje 1 l.
1. kn Jelis Vreynse
2. Peter Lomans

- land den Agtergaal 5 cops.
1. Tomas van der Weerden 
2. weduwe Paulus Geven

- land de Kievitshoff 5 cops.
1. Hendrik Peter Verberne
2. kn Jelis Vreynse 

- land de Kievitshoff 7 cops.
1. erven Teunis Peters
2. Hendrik Peter Verberne 

- de Kruysacker 7 cops.
1. Steven Jansen
2. Antoni Jacob Kuypers

- het Vosselsvelt 2 l.
1. Tomas van der Weerden
2. erven Teunis Peters

- groes/land den Hoogendries 1 l.
1. erven Teunis Peters
2. kn Jelis Vreynse

Koopsom: ƒ 350,-.
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R 97 fol. 141vo 21-01-1758

Michiel Willem Coolen is schuldig aan Jan Ture Lomans - ƒ 100,- wegens - ƒ 25,-
nu geleend en - ƒ 75,- op 12-10-1750 aan Michiel Willem Coolen en zijn zoon, 
Jan, om deze zoon te helpen in koopmanschap - die met de helft van dat geld 
naar Venlo is gegaan en aldaar kousen en andere waren voor heeft gekocht.
Contract wordt nu gemaakt - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 18-1-1763 - gelost aan Maria van Geffen - weduwe Jan Ture Lomans.
R 28 fol. 33 26-01-1758
Gezien het request van Hendrik Verberne - g.m. Johanna Maria Lomans, dat zijn 
schoonvader, Willem Jan Lomans, op 25-1-1758, t.z.h. is overleden. Achterlaten-
de ΘΘn dochter, zijn enig kind, zonder enige goederen.
Suppliant heeft uit "een christelijke liefde en verpligtinge" zijn vrouws va-
der enige jaren verzorgd, gealimenteerd en onderhouden.
Hij is genegen om zijn christelijke plicht te doen en de overledene te begra-
ven. Zonder zich echter als erfgenaam te maken.
Naschrift: De secretaris zal daarvan een behoorlijke acte maken.
R 121 fol. 53vo 13-02-1758
Alzo Jenneke Huybers, alhier, enige jaren innocent is geweest en door den Ar-
men, is gealimenteerd geweest en op 9 januari l.l. is overleden, nalatende eni-
ge percelen zaai- en weilanden, gelegen te Mierlo.
Er hebben zich geen erfgenamen of vrienden gemeld.
Omdat de goederen geschat moeten worden terzake van de 20e penning is door het 
Corpus van Asten, bij deze, Peter Wilbers, armmeester, alhier, aangewezen om de 
voors. percelen te laten taxeren en daarvan de 20e penning "aan den lande" te 
voldoen.
Voorts ook de percelen, na gedane solemiteiten, publiek te verkopen om daaraan
de gedane alimentatie te verhalen.
Hij zal rekening, bewijs en reliqua doen.
R 121 fol. 54vo 13-02-1758 Niet gepasseert.
Petronella Koster - weduwe Jacobus Souve, 64 jaar, verklaart onder eede -
dat Jacobus Souve, wijlen haar man, een wettige zoon was van Isak Sauve, 
schoolmeester - en Elisabet, dr. Antoni Godefridus Timmermans.
Dat zij meermalen door haar man heeft horen zeggen dat Elisabet, haar schoon-
moeder, een wettige dochter was van Antoni Godefridus Timmermans - en Johanna
Mindelaars.
Zij heeft Elisabet, haar schoonmoeder, goed gekend, hebbende met haar ca. zeven
maanden huisgehouden.
Deze Elisabet heeft haar ook verteld, dat, Johanna, haar moeder en dus haar 
mans grootmoeder, Johanna Mindelaars - die afkomstig was van de Heer Godfried
Diepenbeek, aartspriester en kanonik van O.L.V. kerk, te Antwerpen - fundateur
van twee familiebeurzen - staande ter collectie van de scholaster van de O.L.V. 
kerk. 
Zij was dus tot deze beurzen "gerechtigd" als hebbende haar ouders "daaruyt
genooten en geprofiteert".
Dit alles is zo zeker, omdat zij, comparante, persoonlijk met wijlen haar man,
tot tweemaal toe, te Helmont is geweest bij de pastoor, aldaar, aan wie het 
recht van presentatie tot de beurzen competeerde "met oogmerk om sijne presen-
tatie tot deselve te obtineere dan twelke niet heeft kunnen reusseeren".
Dat zij ook haar man heeft horen zeggen dat zijn zuster, Maria Sauve, te Ant-
werpen, met hem bij de pastoor van Helmont is geweest om zijn presentatie te 
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hebben van de voors. beurs. voor haar zoon.
Dat de pastoor haar toen heeft gezegd "gij hebt geen beurse van noode" en dat
haar man toen heeft verzocht voor zijn kinderen. Waarop de pastoor antwoordde:
"Als U Ed. kinderen in staat sijn sal ik deselve U geven".
Comparante verklaart "dat allent selve haar nog in goede versche geheugen is".
R 143 23-02-1758
De Heren van Asten laten verkopen "een quantiteyt swaare lange eykeboomen, 
staande ontrent de hoeve de Polder en de Laan gaande na de Eekelhoff".
- 62 kopen 570 bomen Opbrengst: ƒ 658,-.
R 97 fol. 146vo 24-02-1758
- Antoni Franse van Bussel,
- Reynder Henrik Aarts - g.m. Maria, dr. Antoni Fransen van Bussel,
- Willemyn, dr. Antoni Franse van Bussel,
- Francis, dr. Antoni Franse van Bussel.
Zij belenen aan Goort Canters voor acht jaar.
- land/groes de Campacker 2╜ l.

1. Peter Franse van Bussel 
2. Jan Willem Slaats en Jan Tijsse van Dijk
3. Joost Verheyen
4. Antoni Franse van Bussel

Beleensom: ƒ 50,-.
De akker blijft in huur bij Antoni Fransen van Bussel α ƒ 2,-/jr. en de lasten.
Goort Canters mag "wegen" over de Langenacker van Jan T. van Dijk.
R 97 fol. 147vo 25-02-1758
Florens Pieter van Cotshausen verkoopt aan Antoni Willem Lomans:
- een huisplaats agter den hof van de Kosterij ╜ l.

1. weduwe Jacobus Souve
2. de koper
3. de Kosterij
4. de straat

Koopsom:  de 
lasten.
R 97 fol. 148 03-03-1758
Peter Doensen, te Helmont, verkoopt aan Hermanus Alberts, predikant:
- land de Pas 4 l.

 1-3. Bernardus Brunas
2. de weg

Zie transport - d.d. 22-4-1744.
Koopsom: ƒ 60,-.

R 121 fol. 55vo 04-03-1758
Staat en inventaris gemaakt door Hendrik Willems Verduyseldonk - weduwnaar
Allegonda Bakermans - t.b.v. Francyn, Maria, Willemyn en Hendrien, zijn kinde-
ren.
Hij wil hertrouwen met Maria Wilbers van Maris - weduwe Nicolaas Neerven.

Roerende goederen o.a.:
- twee "schaapkes off kastjes, twee kisten, een klein kistje, een tafel,
- een trog,
- enige ketels, twee emmers, twee melktonnen, een "gaartob",
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- een linnen bed, twee lakens, een peluw, 
- vuurgerei, 
- "een kortsaag, een spansaag, een kliefsaag, twee bendels, twee goedse, twee
  effers, twee eyseren hamers, een deessel, twee schaven", timmerman ??
- klein landbouwgereedschap,
- een lage kar, een hoge kar, een ploeg een eg.
Mede compareerde Maria Wilbers van Maris - weduwe Nicolaas Neerven - die ook 
een inventaris moet maken t.b.v. Peternel en Willemyn, haar kinderen.
Op 10-2-1747 heeft Nicolaas Neerven, zullende met haar trouwen, een inventaris
geformeert t.b.v. zijn v≤≤r-kinderen.
Van deze inventaris heeft zij niets meer.
- de kist - die hebben de v≤≤r-kinderen,
- het bed - versleten,   
- de hoge en lage kar - aan de "vrienden" t.b.v. de v≤≤r-kinderen.
Zij heeft nu nog:
- een melkton, een stantob,
- een ijzeren koeketel, een "struyffpan",
- vuurgerei,
- schop en riek,
- een oude kast, 
- een beddekoets, een versleten deken en versleten lakens.
R 121 fol. 57vo 06-03-1758 1/2
Het Corpus van Asten, laat weten, dat, vermits Jan Baassen, alhier, 23 jan l.l.
is overleden, nalatende vier onmondige kinderen, die ook ziek waren en enige 
gerede goederen (meest winkelwaren) die wij hebben in laten pakken, verzegelen
en in de raadkamer hebben doe bewaren.
De voors. kinderen hebben wij laten "oppassen" en van het nodige voorzien.
De kinderen zijn nu hersteld.
Wij verklaren bij deze dat wij Peter Jan Wilbers, armmeester, aangesteld heb-
ben tot curator over de voors. nalatenschap - om deze publiek te laten verko-
pen en ons daarvan behoorlijk rekening te doen.            
R 143 16-03-1758 2/2
Peter Jan Wilbers, armmeester, als curator aangesteld over de nalatenschap van
Jan Baassen - zal verkopen "eenige meubilen en alderhande winkelwaare"
o.a.:
- twee soldatenrokken,
- een "oudemansrock",
- honderd messen, EΘn  der  kopers  was  Natus 
Buckums
- een partij huishoudgoed,
- achttien knipmessen,
- zeventig "vuurstaale"
- een partij trechters, bussen, maatjes, doosjes, potjes, vaatjes etc.
- 72 paar "blocken", 
- weefgereedschappen,
- het weefgetouw, - bracht - ƒ 17,- op. 
- een partij textiel, "catoen, damast, kalemink, frenel, sergie, bommesijn, 
  dobbelsteen, tierentay, duyvelsterk, kant,
- veertien paar handschoenen,
- zestig paar kousen,

Opbrengst: ƒ 304,-.
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R 97 fol. 148vo 14-04-1758
Goort Mattijs Kuypers en zijn meerderjarige kinderen, Mattijs en Hendrien,
verkopen aan Evert van Geffen:
- een huisplaats en aangelag 2 l.

1. weduwe Lambert Cornelis
2. Hendrik Stevens of de weg

- den Kalveracker 5 cops.
1. Adriaan Lintermans
2. weduwe Jan Ceele Daniels

- de Hannekesacker 1╜ l.
1. kn Jan van Dijk
2. weduwe Antoni Voermans

- de Lindertacker 1 l.
1. Adriaan Lintermans
2. weduwe Marcelis Jan Daniels

- groes het Linder 1 l.
1. Adriaan Lintermans
2. weduwe Marcelis Jan Daniels

Belast met: ƒ 5-15-0/jr., met Adriaan Lintermans en Marcelis Jan Daniels, ieder 
1/3e deel, aan ??

- ƒ 0-07-8/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 100,- α 

3╜%.
Marge: 10-11-1758 - gelost met het passeren van een 
                    obligatie van - ƒ 100,- voor den Armen 

          van Asten - (verkoper was deze schuldig 
                    aan den Armen van Asten).      
     
R 97 fol. 149vo 21-04-1758
Mattijs Aart Wilbers verkoopt aan Wilbert Aart Koppens:
- huis, schuur, schop en aangelag 4╜ l.

1. Aart Driessen
2. Dirk Hoebergen
3. de straat
4. de Bleek

- land de Hengst 1╜ l.
1. Hendrik Berkers
2. kn Jan Verberne

- land aan de Meulenpat 1╜ l.
1. Jan Souve
2. de Moolenpat

- den Hoogenacker 2 l.
1. den Armen van Asten
2. Hendrik Jan Walraven

- de Oyevaartsnest 3╜ l.
1. Aart Driessen
2. Peter Hoebergen

- land in de Kamp 3 l.
1. Jan Goorts
2. Dirk Hoebergen

- land in de Kamp 4 l.
1. Aart Driessen
2. Jan van Hooff

- een weiveld 3 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Peter Hoebergen
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- groes het Eeusel 3 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Peter Frans Cornelis

- groes de Bleek 2 l.
1. weduwe Dirk Timmermans

2. Jan van Hooff e.a. 
- het Kempke 1 l.

1. weduwe Dirk Timmermans
2. Jan van Hooff

Belast met: ƒ 7-15-00/jr. (ƒ 193-15-0) aan het Gemene Land.
- 1/3e deel van  ƒ 14,-/jr. (ƒ 116,72) aan Tengnagel, 1/3e deel 

wordt
  betaald door Jan Plenders en het overig 1/3e deel door Peter 

Joost
  van Bussel en Jan Verreyt.
- ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.

Zie transport - d.d. 20-2-1752.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 97 fol. 151 09-05-1758
Peter Doensen, te Helmond, verkoopt aan Tomas van der Weerden:
- groes te Ostaden 1 l.

1. de Waterlaat
2. Jan Coolen
3  een straatje

Zie transport - d.d. 22-4-1744.
Koopsom: ƒ 28,-.

R 97 fol. 151vo 09-05-1758
Jan Goort Lomans verkoopt aan Alegonda van Bree en Heylke, de dochter, te 
Liessel:
- een obligatie van - ƒ 200,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten, uit een obli-
  gatie van - ƒ 1350,- opgenomen bij Martinus van de Loverbosch - d.d. 6-2-1711
  nr. 40.
Verkoper aangekomen bij overlijden van Martinus van de Loverbosch - deling -
d.d. 5-1-1758.
R 121 fol. 58vo 19-05-1758
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur der lands-
verponding, 1755, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus Tijsse van Hooff - tot verhaal van:

ƒ  8-
11-12
- Idem van - Jan Antonis van der Linden ƒ  5-16-02
- Idem van - Mattijs Reynders, nu de erven ƒ 11-11-12
- Idem van - weduwe Jacob van Hugten ƒ  4-14-00
- Idem van - weduwe Nol Tielen ƒ  4-08-10
- Idem van - Johanna Smits - weduwe Paulus Hoefnagels ƒ  1-18-00
Nog neemt hij namens Jacobus Losecaat, collecteur der landsverponding, 1755 en
coninxbede, 17-9-1755 - 16-9-1756, in arrest:
- de vaste goederen van Dirk Lambers - tot verhaal van ƒ  8-11-12
- Idem van - Jan Goort Lomans, aan den Ommelse Bosch ƒ 22-00-06
- Idem van - Antoni Jacob Martens ƒ 11-17-10
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R 121 fol. 61 19-05-1758
Gabriel van Swanenberg, koster en schoolmeester - en Cornelia van Houten, zijn
vrouw, testeren.
Hij "siekelijk na den lighaame".
- Alle voorgaande "makinge" vervallen - en speciaal het testament van hen -
  d.d. 9-11-1757.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Na het overlijden van de langstlevende wordt hun enige erfgename - hun nicht
  Maria Magrieta Ackermans, deurwaarder, te Woudrichem.
- De testateuren behouden zich het recht voor om een nieuw testament te maken.
R 97 fol. 152 24-05-1758
Dielis Hendrik van de Leensel verkoopt aan Antoni Hendrik Hoefnagels, te Lies-
sel:
- een hei- en weiveld 10 l.

 1-3. de verkoper
2. de Heer van Vlierden
4.  Michiel  Goorts  van  Deurne  en  Hendrik 

Canters
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 163 fol. 155 09-06-1758
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Willems - overleden en begraven
te Leende - 30-4-1758.
Jan Willems, te Leende, is mede-erfgenaam.

3/16e deel in Waarde
- huis, hof en aangelag - te Heusden 1 l. ƒ 12,-

1. de straat
2. Philips Jelis van Hugten

- den Huyskensacker 2 l. ƒ 12,-
1. Mattijs van den Eynde
2. Arnoldus Slaats

- land Jan Fransevelt 1 l. ƒ 
6,-

1. Hendrik van Bussel
2. Hendrik Eysbouts

- land de Vlinkert 2 l. ƒ  8,-
1. Mattijs van de Eynde
2. Jan Plenders

- land het Nieuwvelt 1 l. ƒ 
4,-

1. Daandel Coolen 
2. Goort van Bussel

- groes/hei 3 l. ƒ  9,-
1. de weg

2. weduwe Jan Dirks van Hugten       
ƒ

 51,-
20e penning is ƒ 2-11-0.
R 32 fol. 1 17-06-1758
Ingevolge haar Ho. Mo. reglement op de Politieque Reformatie van de Meyerij -
d.d. 1-4-1660 - art. 15 - is verstaan:
Dat de resp. "geregten, magistraaten, tien- agt- off vijffmannen ofte vroed-
schappen" gehouden zullen zijn om, v≤≤r hun benoeming, de bij hun functie be-
horende eed af te leggen.
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Het betreft o.a. - schepenen, kerkmeesters, collecteurs, pootmeesters, voogden,
viermannen.
R 32 fol. 8 17-06-1758
Antoni Goort van Bussel en Antoni Jacob Kuypers worden aangesteld als borge-
meesters van St. Jan 1758 - '59.
Tot setters worden aangesteld Mattijs Bollen en Peter Joosten van Bussel. 
R 121 fol. 63 26-06-1758
Paspoort voor: Jan Doensen, geboren en wonende, alhier, uit eerlijke ouders.

     Hij  is  zich  "geneerende"  met  werken  en  ook  enig 
"koopmanschap"

     zo hier, als in vreemde landen.
R 121 fol 63vo 03-07-1758
Paspoort voor: Antoni Fransen, oud borgemeester en coopman, waarbij Antoni 

     Peter Voermans en Pieter Janse, als inboorlingen en inwoners,
     alhier, als "knegts" wonen.
     Wij hebben hiervoor, op 16-3-1757, een certificaat gegeven - 

en
     willen ons nogmaals daaraan refereren.

R 143 12-07-1758
Roger Franciscus Schenaarts, te Aarle, verkoopt "de helft van den oogst"
staande op de hoeve - den Agterbosch.
- 18 kopen ƒ 268,-.
Op 21-7-1758 alnog:
-  8 kopen ƒ  44,-.
R 138 fol. 194 17-07-1758
Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, verpacht, na
mens Catarina Brul, douariδre van Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van 
Maurik, haar tienden, te Asten.
- de helft van - hoog Ommel,
-      - leeg Ommel,
-      - de Horst,
-      - de Steegen,
-      - de Boetscholt,
-      - de Agterbosch,
-      - de Vork,
-      - de Lensdonk,
- de grote klamptiende - deze zijn belast met 9 vat rogge/jr. aan rentmeester

  de Kempenaar.
- de smaltienden.
R 121 fol. 64vo 21-07-1758
Paspoort voor: Antoni Peter Kemps, wonende alhier, backer, wil zich begeven in 

     andere landen "daar de occasie tot sijn voordeel sig opdoet".
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R 97 fol. 152vo 27-07-1758
Pieter Willem Lomans verkoopt aan Johannes Jansen, met recht van terugkoop bin-
nen twee jaar:
- groes Fransmansvelt 4╜ l.

1. de verkoper
2. Antoni Lomans

3. Jan Verberne      
4. erven Goort Verberne

Koospom: ƒ 250,-.
R 121 fol. 65vo 10-08-1758
Jan Tijssen van Dijk, schepen, is schuldig aan zijn zoon, Heer Mattijs van 
Dijk, gedurende zijn leven lang, indien nodig, tot alimentatie - ƒ 150,-/jr.
Borg: Pieter Slaats - en
    - Goort Canters.
Mede compareerde:
- Heer Symon Braakhuyse, cappellaan, alhier - en
- Johannes van der Linden
die verklaren dat voornoemde personen "suffisant, gegoeyt en geerft sijn"
om de voormelde som jaarlijks te voldoen.
R 24 fol. 49ev. 04-09-1758
- Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, aanlegger.
  - contra 
  Wouter Lomans, gedaagde.
  Gedaagde is schuldig aan de Heren van Asten - ƒ 9,- wegens jaarhuur en ge-
  bruik van een hooiland - sedert half april 1758.
  Alsmede de intrest van - ƒ 100,- gedurende ΘΘn jaar.
- Den drost, aanlegger - contra - Antoni Jaspers, gedaagde.
  Gedaagde is schuldig - ƒ 10-2-8 wegens een gedaan transport etc.
  
- Idem aanlegger - contra - Hendrik Coopmans, gedaagde.
  Gedaagde moet nog - ƒ 7-13-0 betalen. dit wegens gekochte oogst van de wedu-
  we van den Broek - d.d. 12-7-1755 en waarvan de betaaldag was 29-11-1755.
  Op 15-1-1759 was nog niet betaald - fol. 55.
- Idem aanlegger - contra - Dielis Hendriks van de Leensel, gedaagde.
  Gedaagde heeft "verbeurt" volgens het "Brantreglement" - ƒ 1-5-0 wegens
  "sijne asse nevens den torffmeyt neder te schutten" - op 30-8-l.l.
  Niet verschenen.
R 97 fol. 153vo 08-09-1758
Jan Dirks van Veggel, te Deurne, verkoopt aan Joost Janse van Vosselen, te
Deurne:
- de helft in een hooiveld de helft is 3 l.

1. weduwe Cornelis van de Mortel
3. de Aa
4. Tiele Coolen

Belast met: ƒ 0-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
Zie transport - d.d. 4-3-1747.

Koopsom: ƒ 100,-.
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R 121 fol. 66vo 11-09-1758
    
- Paulus Peters van Bussel - en
- Jan Tijs Haasen - mede voor:
- Jan Vervoordeldonk,
- Joost Kerkers,
- Philips Jansen van Hout,
- Lambert Cornelis,
- Hendrik van der Paale,
- Joost Leenders van Hugten,
- Hendrik Haasen,
- Antoni Jaspers,
- Pieter van Maris,
- Hendrik Roymans,
- Hendrik Marten Gielens,
- Dirk Bosmans - en
- Francis Plenders.
Zij verklaren dat zij, in 1755, zouden inzamelen - twee mud rogge - die zij
met alle voorn. personen jaarlijks schuldig zijn aan Schenaarts, secretaris,
te Weert - met de weduwe Antoni Voermans.
Dat toen ieder zijn aandeel in "de rente" klaar had - de weduwe Antoni Voermans 
haar aandeel van zes vat rogge weigerde te geven.
De comparanten hebben hierop tegen haar gezegd: "gij hebt het altijt wel gege-
ven, waarom wilde het nu ook niet geven".
Waarop zij antwoordde: "doen ik U die rent heb gegeven had ik de goederen in 
huur en heb dat lang genoeg gegeven, dat is jaar op jaar te doen. Het moet mij
aangetoont worden dat ik het verschult ben en anders sal ik niet ingeven, sijn-
de het dan mijn tijts genoeg".
E.e.a. is gepasseerd t.h.v. weduwe Antoni Voermans, waar zij nu nog woont.
Zij willen e.e.a. onder eede bevestigen.
R 32 fol. 9 12-09-1758
Leendert van Riet en Dirk Haasen worden aangesteld als kerkmeesters over de 
Gereformeerde Kerk - ingegaan juni l.l. - tot juni 1761.
R 32 fol. 9vo 01-10-1758
Daandel Coolen en Jan Jelis van Hugten zijn aangesteld als collecteurs van 
"beeden" - ingegaan 17-9-l.l. - 16-9-1759.
Alsmede tot collecteurs der verponding - ingegaan 1-1-1759 - 31-12-'59.
R 97 fol. 154 02-10-1758

Jan Janse Slaats is schuldig aan Hendrik Bruynen, te Geldrop - ƒ 150,- α 4%.   
 
R 121 fol. 66a vo 02-10-1758
- Peter Joosten van Bussel, momboir over Jan, Willem en Bonaventura, onm. kin-
  deren van wijlen Jan Jansen van Dijk - mede geass. met Jan Tijsse van Dijk,
  schepen, i.p.v. Jan Janse Slaats, momboir, die deze deling ook aangaat.
- Jan Janse Slaats - g.m. Catarina, dr. Jan Jansen van Dijk,
- Jan Brunas - g.m. Maria, dr. Jan Jansen van Dijk.
Allen kinderen en erven van Jan Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen (van Dol) 
Zij verdelen de nagelaten goederen.
Alle goederen zijn allodiaal m.u.v. - een huis - hierna genoemd, hetwelk leen-
roerig is aan het Huis van Asten.
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1e lot: Jan Janse Slaats
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - in het Dorp - "en alwaar in is
  wonende" 2╜ l.

1. kn Francis Timmermans
2. Willem Verhaseldonk
3. de straat en de hofstad van Jan Doense

- land de Kerkpatacker 1╜ l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. de kerkpat

  met nog 1 l. land daaraangelegen.
- land 4 l.

1. weduwe Antoni Voermans
2. weduwe Jan de Smit
3. Aart Janse Smits

- land 1 l.
1. kn van de weduwe Jan Verberne
2. Goort Kuypers
3. Jan Verboogen
4. de vorige akker

- land den Bergacker 3 cops.
1. Jan Verreyt

2. Nicasius Simonis 
3. Willem van Dijk
4. de straat

- een akkertje - gekomen van de weduwe Jan Peter Smits ╜ l.
 1-2. kn Lambert Verheyden

3. de weg
4. Francis van den Broek

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

- land de Vossel - of Langenacker 1╜ l.
1. Willem Verhaseldonk
2. weduwe Cornelis Lambers
3. Jan Jansen Slaats
4. Jan Verboogen

- een huisplaats - waarop de schop staat 1 l.
1. Joost Hoebergen  
 2-3. de straat

4. Willem van Dijk
- groes het Straatje 2╜ l.

1. Piet Loomans
2. kn Jelis Vreynsen
3. Jan van Riet
4. het straatje

- groes de Bleek 2 l.
1. Bernardus Brunas
2. weduwe Dirk Flipse Timmermans
3. Aart Driessen
4. weduwe Antoni Voermans 

- groes/land - gekomen van het kind van Aart de Smit 5 l.
1. het straatje
2. Jan Verberne

3. Hendrik Verberne
4. den Dijk

- groes den Dries - bij de Steege 1╜ l.
1. Peter Hoebergen
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2. Antoni Voermans
- een hooibeemd 3╜ l.

1. Joost Kerkers
2. Jan van Dijk
3. Jan Verboogen
4. de akkers

- groes aan het Slootje 1 l.
1. Paulus Verberne

 2-3. het straatje
4. het Slootje

Dit lot omvat - 14  l. land,
              - 17╜ l. groes.
Verponding: ƒ 13-19-10/jr.
Bede - ƒ  3-17-04/jr.
Belast met: ƒ 200,- α 3╜% aan Willemyn Franse - weduwe Francis van den Boomen,

  te Lierop.
- ƒ 150,- α 3%  aan Dirk Hoebergen.
- ƒ 1-19-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-05-0/j. aan de Kerk van Asten.
- de helft van ƒ 0-9-0/jr. aan den Armen van Asten.

2e lot: Willem, onm. zoon van Jan Jansen van Dijk      
- huis, hof en aangelag - in het Dorp - leenroerig aan het Huis van Asten, al-
  waar het "verheven" moet worden.

 1. Goort Loomans
2. weduwe Laurens Bruystens

 3-4. de straat
- een gedeglte van een aangelag - in het Dorp 1 l. 3 cops.
  Gekomen van Laurens Bruystens

1. kn Jacob Kuypers
2. Jan Slaats
3. de straat
4. weduwe Laurens Bruystens

- land 2╜ l.
  Gekomen van Jan Goort Gerarts

 1-4. Mattijs van Bussel
2. de pad
3. Aart Driessen

- land den Hoypat 3╜ l.
1. kn Joost Joosten

2. Johannes Jansen  
3. Willem van den Eerenbeemt
4. den Hoypat

- land de Logten 3 l.
1. Hendrik Coopmans
2. weduwe Antoni Voermans
3. Bernardus Brunas
4. de pad

- land op de Logten 2╜ l.
1. de vorige akker - met de "reengenoten"

  Gekomen van Joost Jan Hoefnagels.
de Monensacker 1 l.

1. Jacobus Kuypers
2. Nicasius Simonis

3. Peter van Bussel
4. de weg

- land in de Loverbosch 1 l.
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1. weduwe Antoni Voermans
2. weduwe Jan de Smit
3. de pad
4. de straat

- land de Heesacker 1 l.
1. Hendrik Verberne
2. weduwe Jan van de Loverbosch
3. Jan Paulus
4. de weg

- land den Berg 1╜ l.
1. Jelis van den Berge
2. kn Gerrit Verberne

 3-4. de wegen
- groes de Pas 1╜ l.

1. Antoni Jacob Kuypers e.a. 
2. Willem Verhaseldonk
3. Jan Slaats
4. de weg

- een weiveld 4 l.
 1-3. Jan Walraven

2. Hendrik Walraven
4. de straat

- groes 1 l.
1. weduwe Hendrik Hoefnagels

2. Jan Souve
3. de Loop
4. Joost Joosten

- groes in het Lindert 3 l.
1. het straatje
2. Hendrik Coopmans e.a. 
3. Peter van Bussel
4. Antoni Franse

- groes den  Bleek 3╜ l.
1. de verkrijger
3. Hendrik Marcelis Berkers
4. Antoni Franse

- groes het Lindersvelt 3 l.
1. Jan Timmermans
2. de verkrijger
3. Joost Kerkers
4. Antoni Franse

- een schuur en neere of achterste gedeelte van een huis - met de grond en 
  hof - in het Dorp

1. het huis van Willem Michiels
2. Jan Slaats
3. weduwe Willem Jan Trouwen
4. de straat

  Zoals aangekocht is - d.d. 9-1-1747.
Dit lot omvat - 18 l. land,
              - 18 l. groes.
Verponding: ƒ 13-19-8/jr.
Bede - ƒ  3-17-4/jr.
Belast met: ƒ 200,- α 3% aan Jan Tijssen van Dijk.

- ƒ 0-15-4/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - 
met

  het "draaggelt".
- ƒ 0-07-8/jr. aan den Armen van Asten.
- 1/3e deel van ƒ 0-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
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- ƒ 0-18-0/jr. aan Oldenzee, te Helmont.
- de helft van ƒ 0-9-0/jr. aan den Armen van Asten.

3e lot: Jan onm. zoon Jan Jansen van Dijk
- huis, schuur, stalling, hof en aangelag - in de Wolfsberg 2 l. 

 1-2. Adriaan Lintermans
3. de straat

- land in het Kempke 3 cops.
1. Francis van der Westen
2. Jan van Gog
3. de weg
4. Jan Tomas

- land de Peelpat 3 l.
 1-3. Willem van den Eerenbeemt   

2. Hendrik Stevens
4. de weg

- land den Appert 1 l.
1. Jan Verberne
3. Jan van Dijk
4. het straatje

- de Fopperacker 1 l.
1. kn Peter Voermans
2. Francis Plenders
3. Jan Brunas
4. de straat

- land den Eyserenman 2 l.
1. Adriaan Lintermans
2. weduwe Cornelis Lambers
3. de straat
4. Hendrik Haasen

- land de Warandacker 1 l.
1. Jan Meulendijk
2. Jenneke Eysbouts
3. Hendrik Haasen
4. het vorig perceel

- groes het Kempke 2 l.
1. Francis van der Westen
2. Jenneke Eysbouts
3. Cornelis Lambers
4. de weg

- groes den Baltus 1╜ l.
1. Jenneke Eysbouts en de weduwe

      Francis Coolen
- groes in de Weert 1╜ l.

1. weduwe Wouter de Groot
2. weduwe Francis Coolen
3. Jan van Gog
4. de kleyne Aa

- groes het Weyvelt 3 l.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Jan Slaats
3. de verkrijger
4. Willem van den Eerenbeemt

- het voorste veltje in de Haseldonk
1. Joost Kerkers
2. het straatje
3. Jan Brunas
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- land 2 l.
1. Evert van Geffen
2. weduwe Francis Coolen

- land aan de Wolfsberg 1╜ l.
 1-3. de weg

2. Jan van Gog
4. Jan Verberne

Dit lot omvat 13  l. land,
              10╜ l. groes.
Verponding: ƒ 10-10-0/jr.
Bede - ƒ  3-02-4/jr.
Belast met: ƒ 200,- α 3% aan Peter van Bussel.

- ƒ 1-15-0/jr. aan de kerk van Asten.
- ƒ 0-12-6/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 50,- α 3% aan Marten van Bussel.

Marge: 18-4-1786 - Jan Verreyt en Mattijs Smits - mede namens de verdere erf-
         genamen van Marten van Bussel hebben de voors. - ƒ 50,- 

ont-
                   vangen.
                   Peter van Bussel heeft ook de - ƒ 100,- ontvangen van Jan 
van Dijk.
4e lot: Jan Brunas
- huis, stal, schop, hof en aangelag 3 cops.

1. Hendrik van der Paalen
            2-3-4. de straat

- land over het huys 3 cops.
1. Jan Verboogen
2. Hendrik Haasen

- land den Heesacker 5 cops.
1. Jan van Gog
2. Hendrik Verberne
3. Hendrik Peter Driessen
4. Joost Philips van Hugten

- land de Fopperacker 3 l.
1. Willem van den Eerenbeemt
2. Hendrik Haasen

 3-4. Jan van Dijk
- land de Heesacker 2 l.

1. Jan van Gog   
 2-3. Hendrik Peter Driessen

4. de wegen
- land in de Holstraat 2 l.

1. Peter van Bussel 
2. Nicasius Simonis

 3-4. de straat
- land in het Lindert 3 cops.

1. Peter van Bussel
2. het weegje
3. Bernardus Brunas
4. Aart Janse Smits

- het aangelag 1 l.
  Gekomen van Jan Dol

1. weduwe Antoni Voermans
 2-3. de weg

- land de Loverbosch 1 l.
1. Jan Timmermans

            2-3-4. de straat
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- land Goort Oomsacker 1 l.
1. Peter van Bussel
2. Jan Brunas

- groes het Hofke 1 cops.
1. Jan Brunas
2. Jan Timmermans
3. het Weegje

- groes in de Weert 2╜ l.
1. de kleyne Aa
2. Jan van Gog e.a. 
3. Jan Verberne

- groes het Weyvelt 1 l.
1. Goort Kuypers

2. het straatje
3. Peter van Bussel
4. Bernardus Brunas

- groes in het Lindert 3 l.
1. Aart Janse Smits
2. weduwe Jan de Smit
3. Hendrik Haasen
4. Goort Kuypers

- het achterste stuk groes - in de Haseldonk 1╜ l.
            1-2-4. kn Peter Voermans 

3. Jan van Dijk
Dit lot omvat - 12 l. land,
              - 10 l. groes.
Verponding: ƒ 8-00-0/jr.
Bede      - ƒ 2-12-0/jr.
Belast met: ╜ vat + 1 maatje rogge/jr. aan Gistel, te 's Bosch.

- ƒ 1-14-8/jr. aan den Armen van Asten.
5e lot: Bonaventura, onm. zoon Jan Jansen van Dijk
- 1/8e deel in de Braselse Wiltveltsche tienden.
  Door Jan Jansen van Dijk gekocht - d.d. 27-4-1740 en 2-3-1746.
Belast met: ƒ 400,- α 3% aan Jan Tijssen van Dijk.
R 97 fol. 154vo 06-10-1758
Jan van Riet, president, heeft, op 13-7-1742, aangekocht van Antoni van Riet:
- groes in 't Root Koopsom: ƒ 75,-.
Op 12-7-1743 is dit stuk bij vernadering overgenomen door Hendrik Halbersmit.
Er is tot nu toe geen afstand van gedaan. Nu wordt het overgedragen.
R 97 fol. 155 07-10-1758
Jan Janse Slaats is schuldig aan Willemyn Franse - weduwe Francis van den Boo-
men, te Lierop - ƒ 200,- α 3╜%.
R 121 fol. 75vo 07-10-1758
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Tomas Bakers - dat wij gekend 
hebben Pieter Langendonk - en Jenneke Bollen, zijn vrouw.
Pieter Langendonk is, op 11 april 1743, alhier, overleden, nalatende zijn vrouw
en twee kinderen m.n. Pieternel en Johannes.
Op 3 oct. 1748 is Johannes overleden, nog minderjarig zijnde.
Op 24 aug. 1751 is de weduwe Jenneke Bollen overleden.
Nu is alleen nog Pieter in leven - en g.m. Tomas Bakers.
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R 24 fol. 50ev. 09-10-1758
- Den drost, aanlegger - contra - Dirk Jansen van Someren, gedaagde.
  De "daging" is gedaan vanwege het borg staan voor Joost van de Ven, te Some-
  ren - wegens, in 1757, gekocht gras.
  Joost van de Ven heeft beloofd binnen vier weken te komen betalen de som van
  - ƒ 9-18-8.
- Idem aanlegger - contra - Adriaan Hoefnagels - en

- Hendrien Cornelis, gedaagde.
  Gedaagden zijn beboet omdat zij, op 4-9-l.l. "de asse te digt bij schuur ley-
  den".
  Boete - ƒ 1-5-0.
- Idem aanlegger - contra - Francis Bennebroek, te Ommel, gedaagde.
  Gedaagde heeft, op 7-9-l.l. - ƒ 1-5-0 boete gekregen omdat "sijn asse te digt
  aan den heycoop lag".
- Idem aanlegger - contra - Antoni Verleynsdonk, opt Rinkvelt.
  Gedaagde heeft "verbeurt" door groes of turf te steken.
- Wilhelmus de Bruyn, collecteur van de landslasten, aanlegger.
  - contra
  Weduwe Bendert van Hooff, gedaagde.
  Aanlegger komt nog - ƒ 5-0-4 van de Gemene Middelen, 17 oct. 1753 - '54.
- Idem - van Jan Verboogen - ƒ 3-13-2 van verponding, 1754.
- Idem - van Jan Walraven - ƒ 1-13-0 van verponding, 1754.
R 33 - 52 09-10-1758 1/2
Goort Tonisse, op de Moosdijk, te Deurne, aanlegger.
- contra
Peter Loomans, gedaagde.
o.a.:
 5. Aanlegger heeft aan gedaagde op Someren marktdag, 1758, een os verkocht 
    voor - ƒ 30-10-0.
 8. "Met besprek omme gementioneerde os illico aan den aenl. te sullen betaalen
    't geene is geschiet".
    In plaats daarvan heeft hij aanlegger verzocht om den os naar Roggel te 
    brengen en daarna het geheel af te rekenen, zijnde - ƒ 30-16-0.
16. Tot nu toe is het niet tot betaling gekomen.
    Reden om te "dagen".
R 16 fol  34 19-10-1758 2/2
Goort Antonisse, op de Moosdijk, te Deurne, aanlegger.
- contra
Peter Lomans, gedaagde.
R 16 fol. 33ev. 19-10-1758
- Den drossard, aanlegger - contra - Hendrik Joosten, gedaagde.
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R 24 fol. 52vo 06-11-1758
Peter van Stekelburg, te Mierlo, namens zijn vader, Gijsbert, hebergier, te 
Mierlo, aanlegger.
- contra 
Jan Francis van de Loverbosch, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig van verteringen over 1753, '53 en '54 - ƒ 7-15-0.
  Ondanks aanmaningen komt het niet tot betaling.
R 121 fol. 76 06-11-1758
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur van de
landsverponding, 1755 en de coninxbede, 17-9-1755 - 16-9-1756, in arrest:
- de vaste goederen van Johannes Martens - tot verhaal van ƒ 33-08-00
- Idem van - Goort Franse van Bussel ƒ 16-02-12
- Idem van - Hendrik en Peternel Benders van Hooff ƒ 22-14-10   
- Idem van - Pieter Willem Loomans ƒ 21-17-12
- Idem van - weduwe Jan Peter Smits ƒ  6-14-10
- Idem van - Marcelis Dirks ƒ  5-11-12.
R 121 fol. 77vo 09-11-1758    
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jan Elias - dat Albertina van 
Bussel, alhier, op 16-2-1754, is getrouwd met de requirant in deze - en dat zij
een dochter is van Joost van Bussel - en Mariet Langendonk.
Jan Elias - en Jan Antoni Elias is ΘΘn en dezelfde persoon - zijnde in het 
trouwregister, alhier, aangetekend als Jan Antoni Elias en dat zijn vader Anto-
ni Elias genaamd is.
"Dog om cortheyt word ook wel alleen maar geschreven Jan Elias" - het is echter 
ΘΘn en dezelfde persoon.
R 146 20-11-1758 1/3

Aan het College,
De naaste vrienden van de vier onm. kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch -
en Luytgardis Janse Smits - m.n. Francis, Peter, Dirk en Elisabet - enz. enz.
Wegens de verdeling/verkoping van de nalatenschap verzoeken zij om t.b.v. hier-
van tijdelijke voogden aan te stellen over deze kinderen. Dit om rekening te 
doen.
Na de afwikkeling kunnen de meerderjarige broeders dit weer overnemen.
De voor te stellen personen zijn:
- Jan Goort Gijben,
- Dirk Verdijsseldonk - beiden te Someren - en
- Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden - van moederszijde - en 
- Jan Goort Lomans - en 
- Jan Tijssen van Dijk - van vaderszijde.  
Wilt U hieruit twee personen benoemen.
R 28 fol. 34 20-11-1758 2/3
Jan van de Loverbosch, Mattijs van de Loverbosch, Jan de Groot, Simon van de 
Loverbosch, Engel van de Loverbosch, Antonet van de Loverbosch, Lambert Ver-
voordeldonk, te Vlierden, Jan Goort Lomans, Jan Goort Gijben, te Someren en 
Jan Tijssen van Dijk verzoeken, als naaste vrienden van de vier onm. kinderen
van Jan van de Loverbosch - en Luytgardis Jan Smits, beiden overleden, m.n.
Francis, 23 jaar, Peter, Dirk, 18 jaar en Elisabet - om gedurende de afwikke-
ling van de nalatenschap van de ouders twee voogden aan te stellen over de 
voorn. kinderen.
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Daarna kunnen de meerderjarige broeders van de kinderen dit weer overnemen.
Naschrift: Het Corpus stelt aan - Jan Goort Gijben, president, te Someren - en

      - Jan Tijssen van Dijk, schepen, alhier.
Volgt nog een request - R 18 - fol. 36 - 29-1-1759 - betreffende de gedane 
scheiding en deling - d.d. 19-1-1759.
R 32 fol. 10 22-12-1758 3/3
Jan Goort Gijben, president, te Someren - en Jan Tijssen van Dijk, schepen,
zij op 20-11-l.l. aangesteld als voogden over Francis, Peter, Dirk en Elisa-
bet, onm. kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch - en Luytgardus Smits. 
R 97 fol. 156vo 07-12-1758
Jenneke Coopmans - weduwe Peter Verberne - geass. met haar zoon, Gerrit, ver-
koopt aan Hendrien Verberne, haar dochter, te Deurne:
- een huiske, staande aan de gevel van het grote huis van Jan Verberne - en 
  met den hof daaraan 1 copse.

1. Jan Verberne
 2-3. Jan Ture Lomans

4. de straat
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 24 fol. 54 11-12-1758
Jan Peter Maas, aanlegger - contra - Jan Jan Hendriks, gedaagde.
Aanlegger heeft nog 3╜ vat rogge te goed, wegens huur van een akker - den Berg,
te Ommel.
Huurprijs was 7 vat/jr.
R 163 fol. 157 15-12-1758
Taxatie van de goederen van Juffr. Maria Catarina Oldenzee - overleden te 
Helmont - 22-11-1758.
- ╝e deel in een oude rente van 4 mud rogge/jr. t.l.v. diverse 
  ingezetenen.
  Hierop is afgelost en niet meer vindbaar - 29 vat en 3 maatjes.
  Dus nog te betalen 18 vat, 3 kop en 1 maatje - ieder vat los-
  baar met 14 stuiver "tegen den penning 25".
  Deze rente is "mits eenige slegte gelders" getaxeerd op
  ƒ 240,-.

╝e deel is ƒ 60,-
20e penning is ƒ 3,-.
R 121 fol. 78 18-12-1758
- Peter Driessen van Bussel,
- Goort Kuypers,
- Jacobus Smits - en 
- Josyna van Gog - weduwe Jan de Smit.
Zij verklaren dat zij samen betaald hebben een rente van - ƒ 7-10-0/jr. aan het
Gemene Land, ten comptoire van rentmeester de Kempenaar.
Zij hebben daarna bevonden dat dit was ten comptoire van de Raad- en Rentmees-
ter Generaal Tengnagels, wordende waargenomen door Abraham Verster, "verscheyn-
de jaarlijx op den laasten december" staande, aldaar, nog t.n.v. Teunis Peters 
en dat de weduwe Antoni Voermans en haar zoon, Antoni, met de kinderen Peter
Voermans en de weduwe Arnoldus Tielen nog ca. - ƒ 5,-/jr. moeten betalen aan 
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het Gemene Land - ten comptoire van rentmeester de Kempenaar.
Zo verklaren de vier eerste comparanten de voors. rente van - ƒ 7-10-0/jr. tot 
hunne laste te nemen, t.w.:
- Peter Driessen van Bussel ƒ 1-10-0/jr.
- Goort Kuypers ƒ 1-10-0/jr.
- weduwe Jan de Smit ƒ 1-05-0/jr.
- Jacobus Smits ƒ   3-05-0/jr.  

ƒ 7-10-0/jr.
Zij zullen zich hiervoor ten voors. comptoire te boek laten stellen - zonder 
dat daarvoor een ander aansprakelijk wordt.
Mede is gecompareert: 
- Antoni Voermans - voor zichzelf en voor
- de weduwe Antoni Voermans, zijn moeder - en voor
- de weduwe Nol Tielen.
Hij zegt toe de voors. rente van - ƒ 5,-/jr. aan het voors. comptoir van rent-
meester de Kempenaar te blijven betalen - en zich daarvoor te boek laten stel-
len, ofwel die rente te zullen aflossen, zonder dat een ander daarvoor aanspra-
kelijk is.  
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R 97 fol. 157 04-01-1759
Jan Franse van de Loverbosch is schuldig aan Jan Venmans, te Deurne:
- ƒ 100,- α 3%.
R 121 fol. 79 04-01-1759
Paspoort voor: Antoni Peter Aarts, alhier, uit eerlijke ouders geboren, staan-

     de ter goeder naam en faam.
     Hij wil zich begeven naar "Vrankrijk om sijn voordeel te 

soeken,
               off naar andere landen, daar de occasie sig best sal opdoen".
R 97 fol. 157vo 06-01-1759
Evert van Geffen verkoopt aan Hendrik Peter Driessen de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag en een akker daaraan - in de Wolfsberg 6 l.

1. weduwe Cornelis Lambers
2. Hendrik Haase
3. de straat

- land de Venacker 3 l.
1. kn Peter Voermans
2. de Beemtstraat

- den grooten Apart 1╜ l.
1. kn Jan van Helmont

            2-3-4. de straat
- de Voorsten acker 3╝ l.

1. kn Jan van Dijk
2. Jan Janse Verberne

- land het Ven 2 l.
1. Jan Janse Verberne
2. kn Jan van Dijk

- groes het Ven 2 l.
1. Jan Janse Verberne
2. de koper

- 2╜ l.
1. weduwe Wouter de Groot

2. Jan Janse Verberne
- 5 l.

1. weduwe Antoni Voermans
2. kn Jan van Dijk

- groes de Meulenschouw 1 l.
 1-2. Adriaan Lintermans

- een weiveld 4 l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. weduwe Antoni Voermans

Koopsom: ƒ 500,-.
R 97 fol. 160 06-01-1759
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Evert van Geffen:
- huis, hof, schuur en aangelag 7 l.

1. de straat
2. kn Peter Voermans 

- land tusschen de Weg 1╜ l.
1. Arnoldus Meulendijk
2. kn Francis Timmermans

- land de Snijerskamp ╜ l.
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1. Jan Verberne
2. weduwe Peter Jan Smits

- land in de Pas 5 cops.
1. Louis Hoefnagels

2. Willem van Dijk   
- een akkertje aan het Lindert ╜ l.

1. Jan Timmermans
2. kn Lambert Verheyden

- groesbeemd in 't Lindert 3 l.
1. Hendrik Tijs Haasen
2. Erven Jan van Helmont

- groes in 't Root 3 l.
1. Jan Verberne
2. Evert van Geffen

- weiveld in de Haseldonk 2 l.
1. Goort Lomans en Jan Verberne
2. het vorig perceel
3. Jan Verberne

Belast met: 6 vat rogge/jr. aan het Gemene Land - in kap. ƒ 117-3-3 oort.
- ƒ 1-7-0/jr. aan het Huis van Asten.

In de koop is inbegrepen - de stenen, hout en kalk op het erf liggende voor
                           het bouwen van een huis en neere.

    Het huis moet gebouwd worden zoals het door de 
ver-

    koper gedaan zou zijn.
Koopsom: ƒ 600,-.

R 143 18-01-1759 1/10
- Jan en Mattijs van de Loverbosch,
- Jan de Groot - g.m. Johanna Maria van de Loverbosch,
- Heer Symon van de Loverbosch,
- Engel en Antonet van de Loverbosch, meerderj. j.d.
- Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onm. kinderen van Jan van de Loverbosch -
  voor deze de voogden, Jan Goort Gijben en Jan Tijssen van Dijk,
- Laurens, Jennemie en Jan, onm. kinderen van wijlen Antoni van de Loverbosch -
  voor deze de voorn. Jan van de Loverbosch en Jan Andriessen.
Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch - en Luytgardis Smits, gewoond
hebbende te Vlierden en te Asten.
Zij verkopen aan het huis, te Ommel, genaamd het Clooster, alwaar Luytgardis
Smits gewoond heeft - allerlei goederen - o.a.:
- negen koeien ƒ 284,-
- vier ossen ƒ 125,-
- vier koeien ƒ  75,-
- acht karren ƒ  65,-
- hooi - stro ƒ 170,-

Opbrengst: ƒ 742,-
.
Op 25-1-1759 wordt verkocht, o.a.:
- twee paarden ƒ  88,-
- 33 stoelen ƒ  12,-
- "sloorsaat" lijnzaad, spurriezaad ƒ  35,-
- erwten ƒ  34,-
- rogge ƒ 189,-
- planken en hout ƒ  50,-
enz. enz.

Opbrengst: ƒ 653,-
.
Op 10-7-1759 wordt verkocht o.m. "de oogst te velde":
- 65 kopen ƒ 435,-
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- een paard ƒ  65,-
- vier koeien ƒ 168,-
- twee kalveren ƒ  13,-
- "bijen" ƒ  90,-

Opbrengst:  ƒ 
1231,-.
R 121 fol. 80 19-01-1759 2/10
- Jan Janse van de Loverbosch,
- Mattijs Janse van de Loverbosch,
- Heer Symon Janse van de Loverbosch,
- Jan de Groot - g.m. Johanna Maria Janse van de Loverbosch, te Nunen,
- Engelina Janse van de Loverbosch,
- Antonetta Janse van de Loverbosch,
- Jan Goort Gijben, president, te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen,
  als momboiren over - Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onm. kinderen van 
  Jan van de Loverbosch - alsmede
- Jan van de Loverbosch, eerste comparant en Jan Jan Andriessen, alhier, als 
  momboiren door het gerecht van Vlierden aangesteld, over:
  Laurens, Jennemie en Jan, onm. kinderen van wijlen Antoni Janse van de Lo-
  verbosch, te Vlierden.
Allen kinderen van wijlen Jan van de Loverbosch - en Luytgardus Smits, overle-
den en gewoond hebbende te Vlierden en laatst, alhier, te Ommel.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, alsook de goederen 
die hen aangekomen zijn van wijlen Martinus van de Loverbosch, hun oom, vol-
gens - deling, alhier - d.d. 5-1-1758 gepasseert.
1e (blinde) lot: Jan de Groot - een helft - en     

     - Engelina Janse van de Loverbosch - de andere helft.
- een hoeve het Brouwhuys, te Vlierden, huis, schuur, stal, hof en aangelag

3 l.
1. de weg

2. Heer van Stralen
- land - aan den anderen gelegen 38 l.

1. de weg
2. de condividenten

- het Nieuwland 25 r.
1. de gemeente
2. Peter Bollen

- den Hoendersnest 1╜ l.
1. Peter Bollen
2. de weg

- den Oudenhof 37 r.
1. Hendrik Vlemminx
2. het straatje

- hooi- en weiland den Paartsdries 30 l.
1. de straat
2. de condividenten

- de Beemt met het Weyvelt 30 l.
1. de Aa
2. Heer van Stralen

Dit lot zal uitkeren aan Jan en Antonet van de Loverbosch, ontvangers van 
het volgende lot - ƒ 400,- α 3%.
3e en 4e lot: Jan Janse van de Loverbosch - een helft - en
            - Antonetta Janse van de Loverbosch - de andere helft
- een hoeve, het Schooteynt, te Vlierden, huis, schuur, stal, hof, aangelag en
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  de camp bij het huis - ter plaatse genaamd - het cleyn Schooteynde
9 ╜ l.

            1-3-4. de weg
    2. Simon Coninx  

- land den Jeur 2 l. 9 r.
1. kn Simon Coninx
2. den Armen van Vlierden

 3-4. de weg
- land den Hartsenacker - in de groote Zijde

4 of 6 l.
1. erven Francis van Asten

 2-3. de weg
4. den Beukel

- land den Schepersacker 4 l. 3 r.
1. erven Francis van Asten

 2-3. de weg
4. Mattijs Verduyseldonk

- land het Hoogvelt 3 l.
 1-3. Lambert Vervoordeldonk 

2. de Her Sluyter
4. den Hoogenweg

- land de kleyne Vennekensacker in de kleyne Zijde
6 l.

1. Mattijs Goossens
2. weduwe Claas Verhees
3. den Hoogenweg
4. Mattijs Verduyseldonk

- land/groes 3 l. 20 r.
1. Mattijs Verduyseldonk

2. Dirk Fransen
 3-4. de gemeente

Belast met: 4 stuiver/jr. "gebuur"cijns, te Vlierden.
- land de Hoeve 2 l. 15 r.

1. Dirk Verdeuseldonk  
 2-3. Mattijs Verdeuseldonk

4. de gemeente
- weiveld en coolveltje - in de Beukels 6 l.

1. kn Symon Coninx
2. Mattijs Verdeuseldonk
3. de Loop
4. den Hartseacker

- weiveld den agtersten Beukel, te Deurne 5 l.
1. Lambert Vervoordeldonk
2. kn Symon Coninx
3. de gemeente

- heiveld ontrent de Hees, te Vlierden 6 l.
1. Claas Verhees
2. het Eeusel
3. de Loop
4. Hendrik Willems van den Sande

Belast met: ƒ 0-7-8/jr. in een meerdere cijns aan de Heer van Helmont.
- weiveld het Eeusel - neven den Bogt

1. de Bogt
2. het volgende perceel
3. de Loop
4. Hendrik Willems van den Eynde

- weiveld - daarneven - het Eeusel 3 l.
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1. het vorig perceel
 2-3. Hendrik Willems van de Sande
4. de Loop  

- 3/4e deel in een hooiland, hooiende met Reynder van Hugten c.s. 
  "rijende" met Peter Hoedemakers en Andries Peters.
Belast met: 3 duiten/jr. cijns.
- de Vloeybeemt
  Hooiende met Hendrik Meulendijks.
  "rijende" met Lambert Vervoordeldonk.
- hooiland de Goorbeemd - in het Goor 1 zil.

 1-3. den Armen van Vlierden    
2. Claas Welten
4. de Goorstraat

- hooiland te Lierop 2 zil.
1. erven Joseph van den Eynden

 3-4. de Aa
- hooiland in de Weert 2 l.
  Gekomen van de weduwe Francis van Hugten.
- ╝e deel van het Horstje geheel 1 zil.
- land den Jeukenacker 2 l. 36 r.

1. Dirk Jacobs
2. de condividenten
3. de gemeente
4. den Hoogenweg

- land/groes het Weegske
  Gekomen van Tijs Verduyseldonk.
- hooiveld te Liessel
Onder dit lot is nog begrepen - de volgende goederen te Heese t.w.:
- huis, hof en aangelag - genaamd het aangelag - en den akker van weduwe 
  Meuwis Willems 186 r.

1. kn Jan Hesius   
2. een weg
3. kn Jacob Rutten
4. Jan Holle

- huis en aangelag met schuurplaats van Jan de Waal 13 r.
1. de Langstraat
2. den Deynder

- land dat lant in de Hoeff van Joost Elsen 37 r.
 1-3. de Heer Heyde

- land in den Donder - van Jan Dirk Aarts 45 r.
1. Antoni van Wijn
2. het volgende perceel
3. de Langstraat
4. Jacobus Jansen

- land den Donder - van Jan Tijs de jonge 100 r.
1. Willem Jan Tijsse
2. het vorig perceel

- weiland - getransporteert aan Jan van de Loverbosch, mede condivident in 
  deze,  die  de  helft  moet  overdragen  aan  Antonet  van  de 

Loverbosch,
            ook mede condivident in deze.
Nog zullen de ontvangers van dit lot - ƒ 400,- α 3% ontvangen van de verkrij-
gers van het 1e en 2e lot - dit ter egalisatie.
5e lot: Peter Janse van de Loverbosch
- de hoeve - den Ommelsche Bosch - in bewoning en gebruik bij Pieter Coolen

2 l.
1. de straat

184



2. Cotshausen
- land den Hophoff 1 l.

1. Cotshausen
2. Martinus Peter Martens

- de Meeracker 6 l.
1. Martinus Peter Martens
2. Jan Goort Loomans 

- de Venacker 2╜ l.
 1-2. Jacobus Losecaat

- groes/land het Ven 3 l.
1. Wilhelmus de Bruyn

- den hoogen Eindacker 2╜ l.
1. Jan Goort Lomans
2. Jacobus Losecaat

- den Leegenacker 2 l.
1. weduwe Jan van den Broek

- groes den Bosdries ╜ l.
1. den Bosserdijk
2. weduwe Jan van den Broek

- het leeg Hoyvelt 10 l.
1. Jan Goort Lomans
2. Wilhelmus Bruynen

- hooivelt 3 l.
1. Jan Verhoysen

- weiveld den Ossenkamp 8 l.
1. weduwe Jan van den Broek
2. Martinus Peter Martens

- groes de Donke 5 cops.
1. weduwe Jan van den Broek
2. Jan Goort Loomans

Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmont.
- land den Meeracker 6 l.
  Gekomen van het Clooster - "soo ende gelijk de tiend is scheydende na de 
                             sijde van den Ommelschen Bosch nevens erve"

1. Dirk van de Loverbosch
- den Eekelhof in de Venne 2 l.

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Willem Roefs

Het pootsel of instaande heesters blijven de tijd van drie jaar voor de 
kinderen en erven - zij mogen hier uithalen naar ieders welgevallen. Na 
drie jaar gaat alles naar de ontvanger van dit lot.
- groes/land het Rouwven 1/3e deel van 7 l.

1. de hei
2. weduwe Willem Roefs  

- Teuniskeven
- de Kolkendries off den Hoogendries met

een akkerke daaraan6 l.
 1. weduwe Jan van den Broek

2. Jan Verhoysen
6e lot: Elisabet, dr. Jan van de Loverbosch
- huis, schuur, stal en aangelag - te Ommel 5 cops.

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Hendrik Hoefnagels

- land op de Loo 3 cops.
1. Jan Verhoysen
2. een akker van het Clooster
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- land 1╜ l.
1. Cotshausen

2. Jan Verhoysen  
- land 3 l.

 1-3. Hendrik Halbersmit
- land den Galre   3 l.

1. weduwe Willem Roefs
2. Mattijs Muyen

- den Looacker 3 l.
1. Cotshausen
3. Hendrik Halbersmit

- land den Stockacker 1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. de gemeemte

- land aan de Kolke 3 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. de verkrijger

- groes 3 l.
1. de vorige akker
2. de weg

- groes aan de Loop - bij het Broek, aan de steene brug 
3 l.

1. de Loop
2. het volgende perceel
3. de gemeente
4. de weg

- groes - 3 l.
1. het vorige perceel
2. Jan Franse van de Loverbosch
3. de gemeente
4. de weg

- groes de Colcke 6 l.
1. de verkrijger
2. Peter van de Loverbosch

- het Swartbroek 2 l.
  Gekomen van de kinderen Jan Joosten

1. Martinus Peter Martens
2. Mattijs van Bussel

- nog een Swartbroek 2╜ l.
  Gekomen van Molemakers

1. de erfgenamen in dezen  
2. weduwe Willem Roefs

- groes de Nieuwe Erff 10 l.
1. Dirk van de Loverbosch
2. Jan Canters
3. de gemeente
4. de Aa

- land agter den hoff van het Clooster - 
van den hoek van de heg rechtdoor

op den akker van Jan Coolen 3 l.
1. den hof van het Clooster
2. Hendrik Halbersmit
3. Dirk van de Loverbosch
4. de weg

Belast met: ƒ 5-00-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar. 
- ƒ 0-11-8/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar.
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- ƒ 0-12-8/jr. aan de Heren van Asten.
7e lot: Heer Symon Janse van de Loverbosch
- een huis en hof - aan de Kerkhoff, in het Dorp ╜ l.

1. de straat
2. Cotshausen
3. weduwe Antoni Muyen
4. het Kerkhoff

- een plaats van de schuur - "over het huys" - de schuur
  is in 1753 afgebroken. enige roeden.

 1-3. de straat
 2-4. erven Jan Claus

- land agter de Pastory 5 l.
 1-3. de straat

2. Johannes Jansen
- land agter de Heg ╜ l.

1. Cotshausen
 2-3. de pad

4. kn Lambert Verheyden
- groes de Pastorybeemt 4 l.

1. Hendrik Paulus Verberne
- land de Vosselseacker 4 l.

1. kn Jan Jansen van Dijk
2. weduwe Symon Aarts
3. Antonis Vreyns Evers
4. Jan Coolen e.a. 

- een hooibeemd in het Voortje, onder Vlierden 1 l. 30╜ r. 
  "hooiende" met Dirk Jacobs.
  "rijende" met Mattijs Bartels.
- een rente van 3 vat rogge/jr. t.l.v. de Heer van Deurne.
- ƒ 300,- t.l.v. de kinderen Jan Stevens.
- Blijft bij dit huis - het Peelveld, op de Veluwe, achter Heusden.
8e lot: Mattijs Janse van de Loverbosch
- 1/3e deel van de helft in de Laarbroekse tiende - en 
  1/3e van 1/3e in de zelfde halve tiende - zoals het
  de condividenten is aangekomen van hun oom, Martinus
  van de Loverbosch - d.d. 5-1-1758.
- Dit lot zal, ter egalisatie, uitkeren aan 
  Francis van de Loverbosch - ƒ 200,- α 3%.
9e lot: Francis Janse van de Loverbosch
- de twee voorste kamers met de zij- of opkamer, kelder en hetgene
  wat daarbij hoort - aan het Clooster, te Ommel,
  "de zijde van de Capel scheydende aan of met het eynde van de voors.
  twee voorste camers en dan van daar voort na den hoff regt door tot
  en met den muur langs de straat staande in het vierkant, zijnde ge-
  naamt - het oude Blijkvelt 1╜ l."
  Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- Komt hier nog bij - de Poterij off Cloosterdreeff.
- 1/3e deel van - ƒ 1350,- t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 6-2-1711
  zijnde geweest - ƒ 1500,- doch "bastard" ten kantore der bede, nr. 40.
  Intrest is nu 2╜%.
  Hen aangekomen - d.d. 5-1-1758.
- Dit lot zal van Mattijs van de Loverbosch, ter egalisatie, ontvangen
  ƒ 200,- α 3%.
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10e lot: de onm. kinderen van Antoni van de Loverbosch - een helft - en
       - Dirk Janse van de Loverbosch - voor de andere helft.  
- Alle verdere "huysinge off hoeve - genaamt het Clooster" met aanhorende 
  goederen en enige andere percelen die onder de andere loten niet toegewezen 
zijn.
  Omdat het niet convenieerde dat deze goederen bijeen bleven - omdat ze 
  niet gezamelijk in huur konden worden gegeven en toch reparatie nodig heb-
  ben, is het door de momboiren het voordeligste geacht om deze goederen toch
  te verdelen.

Dirk Janse van de Loverbosch:
- het oude huis en aangelag, stal schop, schuur, tot de tweede schuurdeur,
  m.u.v. de bakoven, voor de helft en de andere helft aan 't volgende loth.
  "Sijnde het aangelag int ront tot de weg en gelijk in sijn heggens leyt tot
  de muur alwaar den hoff en aangelag scheyt van de camers".
  De plaats, v≤≤r- en ßchter het oude huis, samen te gebruiken met het volgende
  lot.
- de Capelacker - gelegen agter de Hegge 8 l.
  Hiervan is een akker van 3 l. afh t.b.v. Elisabet van de Loverbosch.
- de voorste helft van - de hooge Looacker de helft is 2╜ l.

1. Jan Verhoysen
2. het volgende lot

- de schone Jansacker3 l.
1. weduwe Hendrik Hoefnagels
2. Cotshausen

- de Strijphoekacker 1 l.
 1-2. de weg

- land de Horst 1 l.
1. de mistweg

- de Meeracker - "gelijk de tiendscheyt" 6 l.
1. Peter van de Loverbosch

- den Hoekacker 2 l.
1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit

- land den Dorperacker 2 l.
1. Jan Verhoysen

2. Aart Driessen
3. de weg
4. Tomas Coolen

- groes den Oudenhoff 4 l.
1. Jan Verhoysen

2. Hendrik Roymans
- groes 4 l.

 1-2. kn Antoni Janse van de Loverbosch
- de voorste helft in een groesveld - in de Engelsebeemden

de helft is 8 l.
1. Elisabet Jan van de Loverbosch
2. kn Antoni Jan van de Loverbosch

- de achterste helft van een groesveld - de Kraystart de helft is 15 l.
1. weduwe Peter van de Vorst
2. Willem Frans Kels
3. kn Antoni Janse van de Loverbosch.

Belast met: de helft van - ƒ 2,-/jr. aan de rentmeester der Domeinen.
- de helft van de dorps- en landslasten.
- de helft van de cijnsen aan de Heren van Asten.
De onm. kinderen van Antoni Janse van de Loverbosch 

- Het nieuwe huis aan het Clooster - "daar de camers scheyden met de neere
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  en stallinge tot de eerste schuurdeure daar het vorige deel (van dit lot) 
  scheyt met den backoven, voor de helft, met het hofke tot in de heg en de
  put."
- De plaats van het oude huis, samen met het vorige lot te gebruiken.
- land Patersacker 6 l.

1. Jan Peters
2. de mistweg

- land den Berg 7 l.
1. Jan Verhoysen
2. de mistweg

- land de Horstacker 5 l.
1. weduwe Willem Roefs
2. Jan Deynen

- de achterste helft van een akker - de hooge Loo de helft is 2╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. Dirk van de Loverbosch

- land de Kraystartacker 2 l.
1. de gemeente
2. het straatje

- den Hoogendriesacker 4 l.
1. Jan Verhoysen

2. Hendrik Berkers
- den Hoogendries - naast de vorige akker 6 l.

1. Dirk Janse van de Loverbosch
- de achterste helft - in de Engelsebeemden deze helft is 8 l.

1. Dirk van de Loverbosch
- de voorste helft van een groesveld - de Kraystart de helft is 15 l.

1. Dirk Janse van de Loverbosch
2. Francis Janse van de Loverbosch
3. de gemeente

- groes de Kruck 2 l.
1. de weg
2. Dirk Janse van de Loverbosch

Belast met: ƒ 2,-/jr. aan de rentmeester der Domeinen. 
- de helft van de cijnsen aan de Heren van Asten.

 
R 121 fol. 95vo 26-01-1759 3/10
Jan van de Loverbosch en Jan Jan Driessen - als momboiren over Laurens, Jenne-
mie en Jan, onm. kinderen van wijlen Antoni van de Loverbosch - verhuren aan
Goort Cortjes, te Geldrop:
- een huis, genaamd, het nieuwe huis, aan het Clooster, te Ommel - met schuur
  en stallen en aanhorende landerijen - zoals het de onm. kinderen is aange-
  komen bij deling.
Huurtermijn: 10 jaar.
Te leveren: 2 vijm dakstro/jr. 
            "En die moeten verdecken op voors. huysinge volgens het laats-

  gebruyk,  sullende  de  verhuurders  alleen  maar  betaalen  de 
daghuuren               van den decker waartegens den huurder sal hebben het 
schaarhout, 
            dog niet anders te kappen als op sijn behoorlijke tijt en de lat-
            ten, roeden en banden aan de huysinge na dien eynde moeten leve-
            ren".
Verponding: ƒ 23-15-10/jr.
Bede - ƒ  5-11-08/jr.
Huursom: ƒ 24,-/jr. groespacht of "voorlijff".
         24 vat rogge/jr. "koornpagt".
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R 146 29-01-1759 4/10
Aan het College,

Jan Goort Gijben en Jan Tijssen van Dijk - voogden over Francis, Peter, Dirk en 
Elisabet, onm. kinderen van Jan Jansen van de Loverbosch - en Luytgardis Jan 
Smits, beiden overleden.
Dat de momboiren, samen met de meerderj. kinderen de boedel van hun ouders
hebben "gadegeslagen" en daarvan vele roerende goederen "publiek" verkocht.
De onroerende goederen zijn t.o.v. drost en schepenen, na trekken van "blinde"
loten verdeeld.
Aan Francis, ΘΘn der onmondigen, is ten deel gevallen:
- twee kamers van het Clooster, te Ommel - met den hof, in het vierkant - en    
- ƒ 450,- t.l.v. de gemeente - en
- ƒ 200,- uit te keren door Matijs van de Loverbosch, ΘΘn der delers.
Aan Dirk, ΘΘn der onmondigen, is ten deel gevallen:
- het "out huys" aan het Clooster - met de stallen en 26 l. land - en 

    30 l. groes.
Zie deling 19-1-1759.
Deze goederen hebben voor de ontvangers een betrekkelijk geringe waarde.
De kamers zouden voor een geringe huur moeten worden verhuurd - en daarvan zou
na betaling van de lasten en reparatie weinig of niets overblijven.
Het "out huys" met de landerijen zou jaarlijks - ƒ 24,- in geld kunnen opbren-
gen en nog 24 vat rogge α 15 stuiver/vat - zijnde samen - ƒ 42,-/jr.
Om het huis en stallen in goede staat te brengen is ca. ƒ 300,- α 3% nodig.
Er zou dus - ƒ 33,- overblijven - excl. de dagelijkse lasten.
Nog afgezien van de "ongelucken" die kunnen gebeuren.
I.o.m. de meerderj. broeders, Francis, 23 jaar en Dirk 18 jaar is overeenge-
komen om:
- de twee camers met den hof en Capeldijk te onderhouden - 
  te verkopen aan Jan van de Loverbosch - voor ƒ  460,-
- en het andere huis en landerijen aan Mattijs van de Lo-
  verbosch - voor  ƒ 
1050,-
Deze gelden worden vastgezet α 3%.
Zij vragen Uw toestemming.
Opmerking: Aan Francis moet betaald worden - ƒ 60,- om het kuypersvak te leren.
Marge: "Fiat" - zie decreetboek, fol. 36 t/m. 38. 
R 97 fol. 167vo 05-03-1759 5/10
Francis van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt aan Jan Verhoysen:
- 1/3e deel van een obligatie van - ƒ 1350,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten,
  d.d. 6-2-1711 - nr. 40.
  Dit 1/3e deel is - ƒ 450,- en hem aangekomen (1/6e deel) bij overlijden van
  zijn oom Martinus van de Loverbosch - deling d.d. 5-1-1758 en (1/6e deel)
  van zijn broeder, transport - d.d. 8-2-1758.
R 97 fol. 168vo 12-03-1759 6/10
- Francis, Peter, Dirk en Elisabet, onnm. kinderen van wijlen Jan Jansen van de 
  Loverbosch - en Luytgardus Smits - voogden zijn Jan Goort Gijben, president,
  te Someren en Jan Tijssen van Dijk, schepen - zie ook decreetboek, fol. 
  36 t/m. 38 - laten verkopen - de goederen ten deel gevallen aan Francis:
- de twee voorste kamers met de zij- of opkamer, kelder enz. te Ommel, aan het
  Clooster, naast de zijde van de Capel - scheidende aan/of met het einde van 
  de twee voors. kamers en vandaar naar den hof, rechtdoor tot en met de muur
  langs de straat, staande in het vierkant, zijnde genaamd - het oude Blijkvelt

1╜ l.
- de Capeldijk - met recht van "poten".
- de Poterij of Cloosterhoff
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Koper: Jan Jansen van de Loverbosch - voor  ƒ 
460,-

waarvan - ƒ 400,- α 3%.
Zij laten verkopen aan Mattijs van de Loverbosch - de goederen ten deel geval-
len aan Dirk:
- het oude huis van het Clooster, te Ommel, met aangelag, stal, schop en schuur 
tot de tweede schuurdeur, uitgezonderd den bakoven - waarvan de andere helft
  is van de onm. kinderen Antoni van de Loverbosch.
  Zijnde het aangelag in deze, in het rond, tot de weg en gelijk in zijn heggen
  is gelegen tot de muur, alwaar de hof en aangelag van de kamer scheidt - en 
  de plaats achter het huis van deze en vooraan gelegen samen te gebruiken met
  de put van het nieuwe huis.
- de Capelacker, agter de hegge 8 l.
  waarvan een akker van 3 l. af is - welke van Elisabet van de Loverbosch is.
- de voorste helft van - den hoogen Looacker de helft is 2╜ l.

1. Jan Verhoysen          
2. kn Antoni van de Loverbosch

- de schone Jansacker3 l.
1. weduwe Hendrik Hoefnagels
2. Cotshausen

- de Strijphoekacker 1 l.
 1-2. de weg

- land de Horst
1. de mistweg

- de Meeracker - gelijk de tiend scheyt 6 l.
1. Peter van de Loverbosch

- den Hoekacker 2 l.
1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit

- den Dorperacker 2 l.
1. Jan Verhoysen
2. Aart Driessen
3. de weg
4. Tomas Coolen

- groes/land den Oudenhoff 2 l.
1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Roymans

- groes 4 l.
 1-2. kn Antoni van de Loverbosch

- de voorste helft van een groesveld - in de Engelsebeemden
de helft is 8 l.

1. Elisabet van de Loverbosch
2. kn Antoni van de Loverbosch

- de agterste helft van - de Kraystart de helft is 15 l.
1. weduwe Peter van de Vorst
2. Willem Frans Kels
3. kn Antoni van de Loverbosch

Belast met: ƒ 2-00-0/jr. aan de rentmeester der Domeinen.
- ƒ 0-14-0/jr. aan het Huis van Asten.

Zie deling - d.d. 19-1-1759.
Koopsom:  ƒ 1050,- 

α 3%.
R 97 fol. 173vo 12-03-1759 7/10  
Mattijs van de Loverbosch verkoopt aan Jan Jansen van de Loverbosch, zijn 
broeder:
- een visweyer - te Ommel

1. de verkoper
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2. de koper
3. kn Antoni van de Loverbosch

Koopsom: ƒ 5,-.
R 163 fol. 160vo 06-08-1759 8/10
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs van de Loverbosch - overleden
26-6-1759.
Jan de Groot is mede-erfgenaam.

W
aarde 
- 1/3e deel van de helft - en 
  1/3e deel van 1/3e deel in de Laarbroekse-tiende ƒ 1350,-
  Belast met: ƒ 200,- α 3% aan Francis van de Loverbosch    ƒ    200,-  

ƒ 
1150-00-00
- het oude huis van het Clooster, te Ommel - met ƒ  280,-
  het aangelag en schuur 5 l.  

1. de straat
2. kn Antoni van de Loverbosch

- de Capelacker - aan de Hegge ƒ  140,-
8 l.

1. Elisabet Loverbosch
     

2. de weg
- de voorste helft van - de hooge Looacker 2╜ l. ƒ   40,-

1. Jan Verhoysen
2. kn Antoni van de Loverbosch

- de schoone Jansacker ƒ   50,-
1. weduwe Hendrik Hoefnagels
2. Cotshausen

- de Strijphoekacker 1 l. ƒ    2,-
 1-2. de weg

- land de Horst 1 l. ƒ 
22,-

1. de mistweg
- de Meeracker - zoals

"de tiend scheyt" 6 l. ƒ  125,-
1. Peter van de Loverbosch

3. de weg
- den Hoekacker 2 l. ƒ   40,-

1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit

- land den Dorperacker 2 l. ƒ 
40,-

1. Jan Verhoysen
2. Aart Driessen

- groes/land den Oudenhoff 4 l. ƒ  100,-
1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Roymans

- groes 4 l. ƒ 
100,-

 1-2. kn Antoni van de Loverbosch
- de voorste helft van een groesveld - in de Engelsebeemden

8 l. ƒ   40,-
1. Elisabet van de Loverbosch
2. kn Antoni van de Loverbosch

- het achterste deel van - de Kraystart 15 l. ƒ  120,-
1. weduwe Peter van de Vorst

2. Willem Frans Kels           
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ƒ 
1117-00-00
De goederen zijn belast met:
- de helft van een gewin- of recognitocijns van 
  ƒ 2,-/jr. aan de rentmeester Generaal van Braband
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in kap. ƒ   25-00-00
- de helft van - ƒ 0-14-4/jr. cijns aan de
  Heren van Asten in kap.   ƒ    8-18-02
- ƒ 1050,- α 3% - d.d. 12-3-1759 ƒ   1050-00-00        
   ƒ    1183-18-02

ƒ 
33-01-16

  
ƒ 1183-01-04
20e penning is ƒ 59-03-02.          
R 97 fol. 187vo 07-12-1759 9/10
Jan Francis van de Loverbosch verkoopt aan Jan Souve:
- een eekelhoff - zijnde geweest drie wei- of groesvelden
  en gekomen van de kinderen Jan Joosten 3 l.
- een weiveld - gekomen van Joost Antoni Muyen 4 l.
- een weiveld - gekomen van Jan Maas 2 l.

9 l.
1. Jan Verreyt en Hendrik Berkers
2. Jan van der Linden

Verponding: ƒ 2-12-0/jr.
Verkoper mag deze winter 100 heesters halen uit het buitenste vak - en
                         200 uit en ander vak.
Koopsom: ƒ 270,- doch is overeengekomen dat - ƒ 20,- is ingehouden 
                 omdat als de verkoper een ongeluk krijgt hij door

       de koper voor "half geld" gecureerd zal worden.
       Zie ook: R 97 - fol. 184 - 10-8-1759.

Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 5-1-1758 en bij transport - d.d. 
8-2-1758.
R 121 fol. 118 21-12-1759 10/10
- Jan Janse van de Loverbosch - en
- Jan de Groot - mede voor hun meerderj. en minderj. broeders en zusters, 
  samen eigenaren van:
  - de hoeve - het halff Clooster
  Zoals het hen is aangekomen bij versterf van Mattijs van de Loverbosch.
  Zij verhuren deze aan Hendrik van de Goor.
- Huurtermijn: 12 jaar.
- Te dekken: 4 vijm/jr. dakstro.
- Lasten: voor de huurder.
- Huursom: ƒ 25,-/jr. groespacht of "voorlijff"
         - 25 vat rogge/jr. "koornpagt".
R 30 fol. 98vo 20-01-1759

Verhoor van:
1. Antoni Janse van Hout, 29 jaar, herbergier,
2. Francis Tijs Muyen, 17 jaar,
3. Willem Roefs, 31 jaar.  

 
B en C Of zij op donderdagavond, 18 jan., geweest zijn in de herberg van 

Antoni van Hout, te Ommel, dat daar o.a. waren - Jan Franse van de
Loverbosch en Jan Canters en wie nog meer.

1 t/m. 3. Hebben gezien - Hendrik Dirk Timmermans, Peter Liessenhoff, Joost, de
                          knecht van de kinderen Jan van de Loverbos, Willem 

   Roefs, Francis Tijs Muyen, Goort Muyen die 
laatst ge-

   woond heeft bij de kn Jan van de Loverbos.  
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D. Dat Jan Franse van de Loverbosch weg willende gaan, zijn geld uit 
zijn zak halende om te betalen, door Jan Canters met een tang op 

zijn
hoofd werd geslagen, zeer bloedde, op de grond viel en daardoor 

een
gat aan de linkerzijde van zijn hoofd bekomen heeft.  

1 t/m. 3. Zij hebben wel gezien dat Jan Canters een tang in zijn hand had - 
maar niet dat hij er mee geslagen heeft.

E. Of, nadat Jan van de Loverbosch met een tang of "swaarder hant" door
Jan  Canters  geslagen  was  en  opgestaan  zijnde  met  elkaar 

handgemeen 
werden.

1 t/m. 3. Verklaren dat dit zo geweest is.
1 en 3. Bevestigen onder eede.
     2. Wil wel onder eede bevestigen.
R 97 fol. 160vo 20-01-1759 1/3
Hendrik Coopmans verkoopt aan Willem Verhaseldonk:
- een schuur - aan de verkopers huis - en de helft van de hof.

 1-4. Johannes Jansen
2. de verkoper - scheidende de 
   neere aan het einde van de schuur.
3. de straat

- een hofje of wortelvelt aan de Logtenacker.
Koopsom: ƒ 120,-.

R 97 fol. 166vo 28-02-1759 2/3
Hendrik Verberne vernadert de verkoop die Hendrik Coopmans aan Willem Verhasel-
donk heeft gedaan:
- een schuur - aan het huis van Hendrik Coopmans - en de helft van de hof.

 1-4. Johannes Jansen
2. Hendrik Coopmans - scheidende de
   neere aan het einde van de schuur.
3. de straat

- een hofje of wortelvelt aan de Logtenacker.
Koopsom: ƒ 120,-.

R 97 fol. 174 17-03-1759 3/3
Hendrik Verberne verkoopt aan Hendrik Koopmans:
- een schuur - aan de kopers huis - en de helft van de hof.

 1-4. Johannes Jansen
2. de koper
3. de straat

- een hofje of wortelvelt aan de Logtenacker.
Koopsom: ƒ 120,-.

R 24 fol. 55voev. 29-01-1759
- Den drost, aanlegger - contra - Hendrik Coopmans, gedaagde.
  Gedaagde is borg geweest voor Jan Peters Verberne - wegens hootkoop - d.d. 
  23-2-1758 - en wordt alzo aansprakelijk gesteld.

- Ook Pieter Lomans is hier schuldig gebleven - ƒ 8-8-0 wegens houtkoop.
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- Den drost, aanlegger - contra - Jan Peters Verberne, gedaagde.
  Gedaagde is schuldig - ƒ 10,- wegens jaarhuur van een groesveld.
  Betaaldag: St. Marten 1758.
- Idem aanlegger - contra - Maria - weduwe Joost Verberne, gedaagde.
  Betreft een schuld van - ƒ 7-13-2 
  - sinds d.d. 10-10-1756 - afrekening ƒ 2-13-06
  - wegens de helft van de 40e penning en jura van de 
    transport - d.d. 3-11-1757 ƒ 4-19-12
  Zal binnen drie dagen betalen.   
R 30 fol. 100 29-01-1759

Verhoor van:
1. Adriaan Lintermans, 52 jaar,
2. Nicasius Simonis, 33 jaar,
3. Johannes Martens, 33 jaar,
4. Peter Joosten van Hugten, 33 jaar.
5. Jan Jacobs Verberne, 44 jaar.
B Of zij, donderdag l.l., rond de middag, zijn geweest in de herberg 

van Antoni van Hout, te Ommel.
1 t/m. 5. Ja.
C, D en E. Of aan hen toen door Adriaan Lintermans een zakje met geld werd ver-

 toond en of dit zakje door Nicasius Simonis aangenomen werd en 
dat 

 die het in zijn zak stak.
1 t/m. 5. Ja.
F. Of even later niet gezegd werd dat voors. zakje met geld uit de  zak 
gehaald was en gestolen.  
1, 3, 4 en 5. Ja.

 2. Zegt het geld kwijt geraakt te zijn, maar niet te weten hoe.
G. Wie het geld gestolen kan hebben.
1 t/m. 5. Weten dit niet.
H. Hoeveel geld zat er in en in welke specie.
       1. Zegt - twee gouden realen en zes of zeven ducaten en nog enig 
zilver specie - samen ca. 65 gulden.
2 t/m. 5. Weten dit niet.
I, J. Waar het geld nu is.
1 t/m. 5. Weten dit niet.
K, L. Of zij weten wat voor devoiren gedaan zijn om het geld terug te 
krij-

gen, of zij weten of het terug gekomen is en waar het thans is.
1 t/m. 5. Weten dit niet.
M. Of zij nog iets meer weten.
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1. Zegt niet meer te weten dan dat Peter Joosten van Hugten tegen hem 
gezegd heeft: "Kom, gaat met mij, ik sal maken dat gij 't wederom 
krijgt en sal mij best daar toe doen".
Zij zijn toen samen naar het Dorp gegaan, in de straat bij de 

Coste-
rij, omtrent Gerrit Hoefnagels, alwaar zij Hendrik Bloemers tegen 

ge-
komen zijn, waartegen Peter Joosten van Hugten zei: "Ik moet U 

eens
spreken" en zij zijn samen in gesprek gebleven en zo het hem (1) 

toe-
scheen worstelende (steggelende). De vrouw van Hendrik Bloemers 

is er
ook nog bijgekomen.
Hij,  (1),  is  er  toen  ook  naar  toe  gegaan  en  even  later  met 

Hendrik 
Bloemers en zijn vrouw samen naar huis gegaan. Zij hebben daar 

samen 
nog wat zitten praten en is daarna weggegaan, zonder verder iets 

te
weten.

2 t/m. 5. Weten niets.
1 t/m. 5. Bevestigen e.e.a. onder eede.         
R 121 fol. 96vo 02-02-1759
Jacobus Losecaat, secretaris van Asten, Bakel en Lierop, wonende alhier, 
geeft te kennen dat hij, comparant, "in sijne voors. qualiteyt was verpligt
voor den Ed. Mo, Raaden en Leenhove van Branband en Lande van Overmaase, in
's Gravenhaage, te presenteeren den eed van getrouwheyt en secretesse etc.
voorgeschreven in het vijffde articul van Ha. Ho. Regkement op de Politique 
Reformatie in de Meyerije van 's Hertogenbosch en andere quartieren onder de
generaliteyt gehorende - in dato den 1e april 1660"   
De comparant zou dit gaarne zelf doen "dog door affairs belet".
Hij geeft procuratie aan Fredrik Arnold van Munster, notaris, te 's Hage, om
namens hem te compareren.
R 97 fol. 161 03-02-1759    
- Jan, Hendrik en Pieter Haasen,
- Jenneke Haasen, te Leende,
- Hendrina en Maria Haasen.
Kinderen van wijlen Mattijs Haasen.
Zij verkopen aan Jenneke - weduwe Aart Symons de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - op Vorselen geheel 4 l.

1. de gemeente
2. Jan Tijssen van Dijk

- de Grietenacker 5 l.
1. weduwe Antoni Dirks
2. de koper

- den Hegacker 3╜ l.
1. Jan Peter van Bussel
2. Jan Tijssen van Dijk

- de Wittenacker 3╜ l.
1. Joost Verheyen
2. Peter Jan Wilbers

- den Nieuwenacker 2╜ l.
1. weduwe Antoni Dirks
2. Jan Coolen

- den Hoenderbraakacker 1╜ l.
1. Symon van de Loverbosch
2. weduwe Antoni Dirks
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- den Langenacker 5 cops.
1. weduwe Aart Wilbers
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2. weduwe Antoni Dirks
- groes het Weyvelt 10 l.

1. weduwe Antoni Dirks
2. Mattijs van Hugten

- het Hart- off Startveltje 2╜ l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Antoni Jacob Kuypers

- het Kempke 1╜ l.
1. Mattijs van Hugten
2. weduwe AAntoni Dirks

- den Braselsendries 2╜ l.
1. weduwe Antoni Dirks
2. Antoni Jacob Kuypers

- het Dijkervelt 1 l.
1. weduwe Pieter van Riet
2. de gemeente

- het Euselvelt 1╜ l.
 1-2. de gemeente

Belast met: 10╜ vat rogge/jr. aan Bartel Goossens, te Valkensweert.
- ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten in een rente van ƒ 2-5-0/jr.
- de helft van ƒ 0-6-12/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 215,-.
R 151 05-02-1759 1/2
Rekening, bewijs en reliqua van Francis Plenders en Jan Jelis van Hugten -
momboiren over Joost, onm. zoon van wijlen Philips Joost van Hugten - en Jen-
neke Peters.

Ontvangsten o.a.:
- 1/5e deel van de opbrengst der roerende goederen - nagelaten
  door Peternel Berkers - weduwe Joost van Hugten, grootmoeder
  van de onmondige - en verkocht te Liessel voor ƒ 784-13-2
  Rekening - Deurne - d.d. 30-10-1755.
  Hier dus ƒ 144-13-00
  Hierin zijn ook verrekend de verkochte goederen op het
  Rinkvelt - na aftrek van schulden.
  De betreft de verkoop - R 97 - fol. 56vo - 20-12-1754.
- Uit de verkoop, op 6-1-1757, der roerende goederen van 
  Elske Jan Plenders - g.g.m. Jan Tomas Hoefnagels, groot-
  moeder van de onmondige, is voor hem ontvangen ƒ 166-17-04
- De oogst - in de Wolfsberg - was 50 vat rogge α ƒ 1,-/vat ƒ  50-00-00
- Nog van rogge en boekweit ƒ  37-12-08
- Nog van enige kleine ontvangsten ƒ  22-05-04
- Op 17-2-1757 is een scheiding en deling gemaakt van de 
  vaste goederen van Jan Tomas Hoefnagels - hier moest 
  ƒ 175,- an den Armen betaald worden.
  De momboiren hebben daarvan - ƒ 145,- gegeven - en het 
  teveel dat toen betaald is is nog niet teruggegeven -
  Dit bedraagt α 3╜% ƒ   7-
00-00
- De goederen die den onmondige toegevallen en verhuurd zijn
  geweest aan Marcelis Daniels voor - ƒ 12,-/jr en 12 vat 
  rogge/jr. - hebben opgebracht ƒ  24-00-00
- Ze zijn daarna verhuurd aan Paulus de Smit, doch deze 
  heeft wegens armoede geen huur betaald.
  Die zijn verrekend met de lasten van de onmondige     memorie 

Totaal ontvangen ƒ 452-15-08
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Uitgaven o.a.:
- Dorps- en andere lasten ƒ  32-08-12
- Jan Smits - heeft ƒ 6-3-8 in rekening gebracht voor kleren
  voor de onmondige.
  Deze post is geroyeerd want het kleden is in het kostgeld
  begrepen    memorie
- Francis Halbersmit - quitantie 4.
  "de vrouw van Philippus van Hugten, dewelke hadde den roo-
  den loop, op 14-10-1747, onder de hand genomen.
  Hebbe haar de noodige medecijnen gegeven en gevisiteert" ƒ   2-02-04   
- Hendrik Coopmans - van winkelwaar ƒ   0-15-08
- Hendrik Peter Driessen, als timmerman ƒ   5-01-08
- Helena Kerkers - van geleend geld ƒ  21-18-00
- Lambert Cornelis en zijn moeder ƒ  10-10-00
- Antony Bluyssen, den haammaker ƒ   0-01-08
- Francis Plenders - diverse werkzaamheden aan het huis, 
  dorsen, ploegen enz. ƒ  21-
05-00
- Mattijs van Bussel, als metselaar ƒ   0-12-08
- Aan de schutter - om Paulus de Smit te doen verhuizen ƒ   0-06-00
  Enz. enz.            

Totale uitgave bedraagt ƒ 188-10-15

    Rest: ƒ 264-4-
9.
Bijgaand ook nog een rekening, bewijs en reliqua 
betreffende de goederen te Liessel - en is t.b.v. Deurne.
R 97 fol. 164 20-02-1759 2/2
Francis Plenders en zijn twee meerderj. kinderen zoons, Jan en Francis, zijn
schuldig aan Joost, onm. zoon van wijlen Philips Joosten van Hugten -
ƒ 200,- α 3% zijnde deze schuldig gebleven met Jan Jelis van Hugten - als
momboiren van voorn. Philips - bij slot van hun rekening en waarvan hij de 
gelden onder zijn beheer heeft.
R 28 fol. 39 12-02-1759 1/2
Jenneke Willem Weynen - g.g.m. Tomas Overhoff - waarbij ΘΘn kind m.n. Ida.
Aan dit kind komt toe:
- 1/12e deel in een huiske en hof - met nog een plaats waar de afhang is
  geweest.
De overige delen komen toe aan: 
- Anna Faassen - weduwe Jan Claus, te Vlierden - en aan
- de twee kinderen van voorn. Tomas Overhoff, uit zijn eerste huwelijk, m.n.
  Anna - g.m. Willem Dillen, te Maarheese - en aan
- Margrieta, onmondig en blind, wonende te Maarheeese.
  Zij wordt door den Armen, alhier, onderhouden.
Het huiske is provisioneel verkocht voor - ƒ 112-10-0
- Jenneke en haar kind komt toe ƒ 12-10-0
- het blinde kind ƒ 37-00-0
Enz. enz.
R 97 fol. 165 26-02-1759 2/2
- Willem Dillen - g.m. Anna Overhoff, te Maarheese,
- Anna Faassen - weduwe Jan Claus, te Vlierden,
- Jenneke Weynen - weduwe Tomas Overhoff - en haar onm. kind, Ida,
- Magrieta, dr. Tomas Overhoff, zijnde blind - geass. met Willem Verhaseldonk,
  armmeester.
Zij verkopen aan Antoni Kemps:
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- huis en hof - in het Dorp 1 cops.
1. de straat
2. weduwe Jan Peter Smits
3. kn Lambert Verheyen
4. Symon van de Loverbosch

- een plaats van een huiske enige roeden
1. Symon van de Loverbosch
2. weduwe Jan Peter Smits
3. het voors. huis
4. de straat

De verkoop wordt gedaan voor en t.b.v. voorn. Magrieta.
Koopsom: ƒ 112,-. 

R 97 fol. 163 12-02-1759
Antoni Fransen verkoopt aan Gerrit Pieter van Riet:
- huis en hof 1╜ cops.

1. de verkoper
2. de drost
3. de straat

Zie transport - d.d. 31-12-1758.
Koopsom: ƒ 110,-.

R 97 fol. 163vo 13-02-1759
Peter Joosten van Hugten en Tomas Hendriks verkopen aan Eymert van Loon, te
Liessel:
- het Smalveltje 1╜ l.

 1-3. weduwe Hendrik Slaats 
2. de Aa

4. weduwe Eymert Goossens
Koopsom: ƒ 70,-.

R 121 fol. 97vo 21-02-1759
Schepenen van Asten verklaren ter requisitie van Tomas Bakers - dat zij zeer
wel gekend hebben Pieter Langendonk - en Peternel Hendrik Lomans - die, alhier,
als jongelieden, op 24-10-1717, wettig zijn getrouwd.
Uit dit huwelijk zijn geen kind(eren) nagelaten.  
"zijnde geen andere overgebleven of in leven kinderen of nazaaten van voorn. 
Pieter Langendonk, als Pieternella Langendonk, huysvrouwe van de requirant in
desen die van sijn tweede huwelijk is nagelaaten".
R 97 fol. 175 27-03-1759
Hendrik Peter Verberne verkoopt aan Willem Verhaseldonk:
- twee treden meer als helft in een Hofstad, of timmerplaats, bij de Kosterij 
  in het Dorp geheel ╜ l.

3. de straat
4. Antoni Lomans
1. de Kosterij 
2. de verkoper

Deze helft met de twee treden naar de zijde van de Kosterij zullende door
koper en verkoper worden afgepaald.
Op het terrein rust een bouwplicht - een goed bequaam huys en wooninge - binnen
ΘΘn jaar te bouwen.
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R 97 fol. 176 31-03-1759 ook: R 153 - 26-2-1759.
Jennemie Hendrik van Weert, te 's Hage, verkoopt aan Antoni Franse:
- huis en hof - aan het Martvelt 1 l.

3. het Martvelt
4. de straat
1. Mattijs van Bussel
2. kn Willem van den Eerenbeemt en 
   de kn Mattijs Kuypers

Belast met: ƒ 5-5-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-7-8/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-2-8/jr. aan de Kerk van Asten.

Opmerking: Er is een procuratie - d.d. 2-1-1759 - notaris Lodewijk Heycoop,
 te 's Hage.

Koopsom: ƒ 375,-.
R 97 fol. 178vo 30-03-1759
Francis Plenders verkoopt aan Reynder Tijsse van Hooff en Jenneke Tijsse
van Hooff:
- 1/10e - 1/5e en 1/4e deel - als hem aangekomen is bij overlijden van zijn
  schoonouders in:
  - huis, groes en land - op Heusden 28 l.
Zoals in gebruik bij de kopers - en waarvan zij 1/4e en 1/5e deel bezitten,
bij transport - d.d. 16-4-1757.
Belast met: ƒ 1-4-0/jr. aan den Armen van Asten - in een rente van - ƒ 6,-/jr.
          - ╝e deel van - ƒ 10-16-10/jr. aan het Huis van Asten.

- ╝e deel van 2 vat rogge/jr. aan de erven Michiel van Nieuwstad 
e.a.

Koopsom:  de 
lasten.
R 97 fol. 179vo 31-03-1759
Jacobus Losecaat verkoopt aan Andries Dirk van Hugten:
- land de Varrenhoff 5 l.

1. de koper
2. Dirk Jansen van Someren

Koopsom: ƒ 115,-.
R 121 fol. 98 07-04-1759
    
Alzo Jan Goort Lomans, bij request, op 26-3-l.l., aan drost en schepenen, al-
hier, heeft verzocht dat Goort Peter Jan Aarts zal worden "geordonneert":
- het huis en groes, waarop deze thans woont, met Pasen a.s. te verlaten en het 
land "oogst deses jaars".
Dit request is ook overgegeven aan Goort Peter Jan Aarts om binnen acht dagen 
zijn belangen te verdedigen.
Deze verklaart - "dat de verhuuringe in de requeste gemelt, is aangegaan voor 
een tijt en termijn van ses jaaren met drie jaaren op te seggen, waarvan het 
tweede jaar is loopende en het derde met halff Paasse en oogst, respectieff van
den aanstaande jaar, 1766, staat te expireere".
Hij wil e.e.a. met eede bevestigen.
"Off wel het tegendeel vandien aan eede van den suppliant, sijnde, Jan Goort
Lomans, te refereren, soodanig, dat indien denzelve Jan Goort Lomans hem met 
eede (ter presentie van hem, Goort Jan Aarts,) sal komen te expurgeeren de 
voorn. verhuuringe voor ses jaaren met drie jaaren op te seggen niet te hebben
aangegaan, denselve Goort Jan Aarts indien gevalle tevreede is het gehuurde met
dese loopende jaare en maniere gebruykelijk te verlaaten".
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Jan Goort Lomans compareerde in de raadkamer en heeft de eed afgelegd.        
Goort Peter Jan Aarts, ook present, zegt toe de goederen te zullen verlaten.  
R 121 fol. 100 17-04-1759 1/2
Schepenen van Asten verklaren - dat Jenneke, dr. Gerrit Tijssen, alhier, gebo-
ren  is  en  wiens  ouders  altijd  hier  gewoond  hebben  en  enige  jaren  geleden 
overleden zijn - zonder dat daar enige goederen voor de kinderen nagelaten 
zijn.
Jenneke Gerrit Tijssen bezit geen goederen en is met "dienen" haar kost winnen-
de.
R 121 fol. 110vo 16-08-1759 2/2
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Catarina, dr. wijlen Gerrit
Tijssen, meerderj. j.d. en zuster van Jenneke Gerrit Tijssen, overleden te 
Geldrop, zijnde, alhier, geboren en wiens ouders ook hier gewoond hebben en die 
bij hun overlijden geen goederen nagelaten hebben.
Dat ook Catarina voorn. en Mattijs, haar broeder, geen goederen hebben en met
"diene" hun kost winnen. 
R 121 fol. 99 30-04-1759
- Willem van den Eerenbeemt,
- Francis van den Eerenbeemt,
- Willem Roefs - g.m. Elisabet van den Eerenbeemt,
- Maria van den Eerenbeemt - geass. met Jan Smits, haar geassumeerde momboir,
- Antoni Verleysdonk - g.g.m. Jenneke van den Eerenbeemt - als vader en voogd
  van zijn drie kinderen.
Eigenaren van - een huis, hof en aangelag - in het Dorp - ter eenre - en
- Antoni Fransen, ook eigenaar van - een huis en hof - in het Dorp (staande 
  naast het voorgenoemde huis) - ter andere zijde.
Zij hebben samen "de scheydinge en paale" voor zover die gevonden zijn nage-
zien en daarover een minnelijk accoord gemaakt t.w.:
"Dat Antoni Fransen sijn voorgenomen nieuw te maken huys den hoek van den gevel 
na de huysinge van den eerste comparante te setten, 20 off 21 voete, na den 
eysch vant welk na de zijde vant Martvelt en soo vervolgens met den andere hoek 
van denselve gevel komen en moete blijve drie voeten van den andere hoek van de 
eerste comparanten huis en van daar linieregt op den paal, staande in de heg 
tusschen haar comparanten en kindere van Joost Kuypers. Sullende de gront die 
alsoo na de sijde van den eerste comparante is aan haar verblijve en toebehoo-
rende sijn en sulx neven de te timmeren huysinge en stallinge van voorn. Antoni
Franse, welke gevel vant huys en muur van stallinge int vervolg, als die er
staat, sal wesen de regte scheydinge, sonder verder daarop eenig regt te reser-
veere off daartoe tegens eenige hoofde te mogen leggen, behoudens nogtans dat 
mede Antoni Voermans in sijne voors. gevel na sijn genoege een off meer raame
en vensters sal mogen stellen. En soo dat het ligt van de eerste comparanten in
haare gevel door voors. timmeren benomen mogt worden sal Antoni Fransen op sij-
ne kosten die raam of ligt in den gevel van de eerste comparanten na genoegen
moete verandere off doen versetten teneynde de eerste comparanten het ligt in 
haare camer na behoore konne en moete hebben".
Allen verklaren zich accoord.

203



R 97 fol. 180 03-05-1759 1/2
- Paulus Verberne, te Someren - en
- Jan Verberne, te Someren.
Zij verkopen aan Cornelis Peters:
- land aan het Keske

1. Peter Hoebergen en Aart Driessen
 2-3. den Armen van Asten e.a. 

4. de weg
Koopsom: ƒ 60,-.

R 97 fol. 181 14-06-1759 2/2
Anna Benders - weduwe Goort Buckums vernadert de koop gedaan door Cornelis
Peters:
- land aan het Keske

1. Peter Hoebergen en Aart Driessen
 2-3. den Armen van Asten

4. de weg
Vernadersom: ƒ 60,-.  

R 121 fol. 100vo 05-05-1759 1/2
- Tomas Bakers - g.m. Petronella Langendonk - en
- Jan Elias - g.m. Albertina van Bussel.
Zij geven procuratie aan Jacobus van der Maas, te Amsterdam, om namens hen te
verkopen:
- drie obligaties ter somme van - ƒ 2400,- staande t.l.v. Holland en West 
  Vrieslant, ten comptoire van de Ontfanger Generaal, te 's Hage.
  - ΘΘn van - ƒ 1200,- t.n.v. Anna van der Wille - d.d. 22-6-1645 - fol. 490
    nr. 1. - fol. 54vo en geaggreert - d.d. 20-7-1645.
  - ΘΘn dito - ƒ 1000,- t.n.v. Hendrik Berevelt - d.d. 18-9-1693 - nr. 1981,1 -
    geaggreert - d.d. 31-12-1693 - nr. 6004 - fol. 413.
  - ΘΘn prijsobligatie - gesproten uit de loterij van - ƒ 12.000.000,- in 
    1712 gevallen in de 18e klasse - staande in blanco - ƒ 250,-, waarvan de
    augumentatie van - ƒ 50,- is afgelost - en gedateerd 1-3-1712 - fol. 3718,
    nr. 382 en geaggreert - d.d. 1-11-1715 - nr. 382 - fol. 40.
E.e.a. is hen aangekomen uit hoofde van hun vrouwen - uit de boedel van Baltus
La Bare, gewoond hebbende te Amsterdam - testament - d.d. 1-3-1731 - notaris 
Dirck Block - "soals dat ampelder consteert bij seekere acte van overgifte"
gepasseert te Amsterdam - voor notaris Peter de Wilde - d.d. 11-4-l.l.
R 121 fol. 111 17-08-1759 2/2
- Tomas Bakers - g.m. Petronella Langendonk - en
- Jan Elias - g.m. Alberdina van Bussel geven te kennen dat zij "magtig" heb-
ben gemaakt, Jacobus van der Maas, te Amsterdam, om namens hen te verkopen:
- drie obligatie - te samen - ƒ 2400,-
Zie verder - R 121 - fol. 100vo - 5-5-1759.
De comparanten staan ook toe dat Jacobus van der Maas - aan de borgemeesters 
van Amsterdam - de 20e penning voldoet en zij willen onder eede verklaren - dat
zij geen meerdere obligaties of effecten bezitten die uit de boedel van Baltus
La Bare gekomen zijn. 
R 121 fol. 102 07-05-1759
Francis van de Vorst en Jan Dirks van Hugten, aangestelde en beδdigde collec-
teurs van de "Bede", 17-9-1757 - 16-9-1758 en van de "Verponding" 1-1-1758 -
31-12-1758.
Het convenieert hen niet om zelf in te vorderen en te collecteren.
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Hen is "te raden geworden deselve beede en verponding in te vorderen en collec-
teren aan te bestellen om in haare naam het selve te dirigeren en te doen 
waartoe sij, comparanten, verpligt sijn te doen aan de Heer Jacobus Losecaat,
drost en secretaris, alhier".
Zij machtigen deze.
Volgen de condities.
De comparanten hebben bij het passeren van deze acte aan Jacobus Losecaat ter
hand gesteld - het collecteboek der verponding en bede - "met de quitantie der
betaalde beede en een somme van - ƒ 265-4-10 die reeds gecollecteerd waren".
Jacobus Losecaat zal ontvangen - het collecteloon en nog - ƒ 50,- van de compa-
ranten.
R 163 fol. 158 26-05-1759
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Teunisse - overleden 17-4-1759.
Jan Teunis Jelis is broeder en erfgenaam van de overledene.

De helft in:
Waarde

- huis, hof en aangelag 4╜ l. ƒ 40,-
1. Goort Roymans
2. weduwe Dirk Timmermans

- land de Bus 2╜ l. ƒ 
13,-

1. Hendrik Berkers
2. Jan Verhoysen

- land de Papenacker 1╜ l. ƒ 
6,-

1. Aart Driessen 
2. Jan Walraven

- land den Hengst ╜ l. nihil
1. Peter Vermeulen
2. Cornelis Peters

- land den lange Hengst 3 cops.
nihil

1. Aart Driessen
2. weduwe Dirk Timmermans

- de Meulenacker 3 cops. nihil
1. weduwe Dirk Timmermans

2. Hendrik Berkers
- groes het Broekvelt 1 l. ƒ 
8,-

1. weduwe Dirk Timmermans
2. de gemeente

- groes de Bus 1 l. ƒ 
8,-

1. Hendrik Berkers
2. de gemeente  

      ƒ 75-00-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 4-10-00/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 112-10-00
- ƒ 0-03-12/jr. aan de Heer van Asten - in kap.   ƒ     4-03-12  

de helft is      ƒ                 58-
16-14

      
ƒ 17-08-02
20e penning is ƒ 0-17-10.
R 121 fol. 103 14-06-1759
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, als collecteur der
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landsverponding, 1-1-1756 - 31-12-1756, in arrest:
- de vaste goederen van Peter Joosten van Hugten en Tomas Hendriks - 
  tot verhaal van ƒ  6-02-06
- Idem van - Pieter Willem Lomans ƒ 16-13-06
- Idem van - Johanna Smits ƒ  1-18-00
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- Idem van - Jan Peter Maas ƒ 12-04-06
- Idem van - Mattijs Dirks en Willem Slaats ƒ 12-01-06
- Idem van - de weduwe Peter Verberne ƒ  9-09-08
R 97 fol. 180vo 14-06-1759
Willem Jan Slaats verkoopt aan Mattijs van den Eynden:
- land de Waterlaat 5 cops.

1. Dirk Peter Martens
2. de koper
3. Daandel Coolen
4. de mistweg

Koopsom: ƒ 40,-.
R 121 fol. 105vo 14-06-1759 1/2
- Leendert Jacobs van Hugten - g.m. Anna Jan Claus,
- Dirk Jan Claus,
- Jan Teunisse Verhindert - g.m. Ida Jan Claus,
- Laurens Jelisse - g.m. Jenneke Jan Claus,
- Martinus Slaats - g.m. Maria Jan Claus,
- Elisabet Jan Claus meerderj. j.d.
Allen kinderen en erven van Jan Aart Claus - Catalijn Philipsen, beiden over-
leden.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Leendert Jacobs van Hugten 
- land agter den Oven 3 l.
  Gekomen van Dirk Driessen

1. weduwe Eysbout Hendriks
 2-3. kn Jan Peters van Bussel

4. Goort van Bussel e.a. 
- groes het Broekvelt 2 l.

1. Goort van Bussel
2. Arnoldus Slaats

Verponding: ƒ 1-02-00/jr.
Bede - ƒ 0-12-10/jr.
2e lot: Dirk Jan Claus
- land in de Deel 1╜ l.

1. Willem Slaats
2. Arnoldus Slaats

- de Groenacker 2 cops.
 1-2. Arnoldus Slaats

- groes in het Lankvelt 3╜ l.
1. Arnoldus Slaats
2. Peter Hoeben

Verponding: ƒ 1-18-00/jr.
Bede - ƒ 0-12-10/jr.
3e lot: Jan Teunis Verhindert,
      - Laurens Jelisse,
      - Elisabet Jan Claus,
      - Martinus Slaats
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Reynder van Hooff
2. Aart Leenders
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de Venacker 3 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Dirk van Someren

- den Busacker 2 l.
 1-2. Arnoldus Slaats 

- land in het Heytvelt 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Mattijs van den Eynde

- groes het Lankvelt 3 l.
1. Arnoldus Slaats
2. kn Jan Peters van Bussel e.a. 

- het Weyvelt 10 l.
1. Willem Slaats 
2. Reynder van Hooff e.a. 

- groes den Busacker 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Leendert van Hugten

Belast met: ƒ 5-16-10/jr. aan het Huis van Asten.
- ╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Helmont.

Verponding: ƒ 7-5-0/jr.
Bede - ƒ 2-9-8/jr.
R 97 fol. 182 14-06-1759 2/2
- Jan Teunis Verhindert,
- Laurens Jelisse - en
- Elisabet Jan Claus.
Zij verkopen aan Martinus Slaats 3/4e deel onverdeeld in:
- huis, hof, aangelag, stal en schop - op Heusden 1 l.

1. Reynder van Hooff
2. Aart Leenders

- de Venacker 3 l.
1. Arnoldus Slaats              
2. Dirk van Someren

- den Busacker 2 l.
1. Arnoldus Slaats

- in het Heytvelt 2 l.
1. Arnoldus Slaats 
2. Mattijs van den Eynde

- het Lankvelt 3 l.
1. Arnoldus Slaats
2. kn Jan Canters e.a. 

- het Weyvelt 10 l.
1. Willem Slaats
2. Reynder van Hooff e.a. 

- het Kleynvelt 2 cops.
1. Arnoldus Slaats
2. de Beemtstraat

- den Busacker 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Leendert van Hugten

Belast met: 3/4e deel van - ƒ 5-16-0/jr. aan het Huis van Asten.
- 3/4e deel van 1╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Helmont.

Koopsom: ƒ 400,-.
  
R 32 fol. 10voev. 18-6-1759
Gerrit van Riet, junior, is bedankt als schepen en in zijn plaats is aangesteld 
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Leendert van Riet.
Bernardus Brunas en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld als borgemeesters,
St. Jan 1759 - '60.
Tot "setters" worden aangesteld - Jan Coolen en Pieter Coolen.
R 24 fol. 59 25-06-1759
Den drost, aanlegger - contra - Francis Plenders, gedaagde.
Gedaagde is een boete van - ƒ 1-5-0 opgelegd omdat de schoorsteen, in het 
klein huiske, waar zijn zuster en Antoni Vos in wonen - in geen goede staat
is.
Bij visitatie is dit ook gebleken - de vorst naast de schoorsteen is geheel 
open. Zie art. 40 uit brandreglement - d.d. 15-8-1755.
Reparatie dient binnen drie dagen te gebeuren - anders wordt deze gedaan t.l.v.
gedaagde.
R 97 fol. 183vo 25-06-1759
Pieter Florens van Cotshausen verkoopt aan Hendrik Blommers:
- een huisplaats, hier heeft de koper een huiske "opgetimmert" 1 
cops.

1. weduwe Francis Martens
2. de weg     3. Peter Jan Aarts.

Koopsom:  de 
lasten.
R 121 fol. 108vo 05-07-1759
Joost Willem Reynen - en Lucia Jan Goorts, zijn vrouw, in de Steegen, 
testeren.
Hij, ziek, zij, gezond.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
  Na hun beider dood gaan de goederen, elk voor de helft, naar de vrienden van
  de beide overledenen.
R 24 fol. 59vo 09-07-1759
- Den drost, aanlegger - contra - Goort Peters, aan den Dijk, gedaagde.
  Gedaagde is, op 19-5-1759, door de schutter aangetroffen in de Honspeel "vuur
  bij hem hebbende" en beboet met - ƒ 12,-.
  Zou binnen twee weken komen betalen, doch is tot nu toe in gebreke gebleven.
- Idem, aanlegger - contra - Jan Jelisse, aant Laarbroek, gedaagde. 
  Als voor.
- Idem, aanlegger - contra - Jelis van Helmont, gedaagde.
  Deze is aangetroffen op de achterste Bergen "met vuur bij hem hebbende".
  Als voor.
R 138 fol. 198 16-07-1759
Jacob  Dirk  Cremers  verpacht,  namens  Catarina  Brul,  douariere  van  Chistiaan 
Paulus van Beresteyn, Heer van Maurick, haar tiende te Asten.  
Verpacht worden:
- de helft van - den Leegdijk,
-      - den Hoogendijk,
-              - de Beek,
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-      - de voorste Diesdonk,
-      - de achterste Diesdonk,
-      - Oostappel,
-              - de Ommelschen Bosch
- de Braselsche tiende,
- de smalle tienden - van alle voors. klampen.
R 138 fol. 201vo 16-07-1759
Goort Lomans, moolenaar, alhier, verpacht de smaltiende van de "groote tiendens
genaamt Heusden, Loverbosch en Middeltiend" - over de oogst 1759.
R 143 25-07-1759
De Heren van Asten verkopen "eenige eykeboomen, staande ontrent den Eekelhoff,
bij het Casteel".
- 18 kopen 340 bomen Opbrengst: ƒ 130,-.
R 163 fol. 164vo 09-08-1759
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Willem Reynen - overleden - 
5-7-1759.
Lucia Jan Goorts is weduwe en erfgenaam van de overledene.

╝e deel in:
Waarde

- huis, hof en aangelag 2 l.   ƒ  30-00-00 
1. de gemeente

2. Huybert van Hooff      
- een huis - naast het vorige ƒ  15-00-00
- land de Kraystartacker  2 l. ƒ   7-10-00

1. Willem Kels
2. kn Peter Franse

- land de Vlaas 1 l. 3 cops. ƒ   7-00-00
1. weduwe Hendrik van Ruth

         2. de gemeente
- land den Oyevaarsnest  2 l. ƒ   7-00-00

1. weduwe Goort Buckums
2. Peter Hoebergen

- land den Hengst 3 cops. ƒ   3-00-00
1. weduwe Goort Buckums
2. Aart Driessen c.s.

- land de Kamp 1╜ l. ƒ   7-00-00
1. Wilbert Koppens
2. het straatje

- land den Dorperacker 2 l. ƒ   8-00-00
1. Jan SouvΘ
2. de pad

- groes het Eusel 2 l. ƒ   8-00-00
1. Antoni Franse
2. kn Peter Franse

- groes het Weyvelt 4 l. ƒ   8-00-00
1. Peter van Bussel

2. kn Peter Fransen
- groes het Hoogvelt 5 l. ƒ  16-00-00

 1-2. kn Peter Fransen
- groes het Lindert 1╜ l. ƒ  10-00-00

1. Wilhelmus Bruynen
2. Aart Driessen
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- land het Keske 1╜ l. ƒ   6-00-00
1. Aart Driessen
2. Peter van Bussel

- land aan het Keske 1 l. ƒ   4-00-00
1. Jan SouvΘ

   2. Jan Smits            
ƒ 136-10-00

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 250,- zijnde een transportbrief - d.d. 
  26-11-1720 t.b.v. Francis, Willem en Adriaan
  Tielen ƒ 250-00-00
- ƒ 0-10-0/jr. aan het Huis van Asten

in kap. ƒ  12-10-00
- ƒ 0-13-0/jr. aan de Kempenaar

in kap. ƒ  16-05-00
- ƒ 0-03-8/jr. aan de Kerk - in kap.    ƒ     4-07-08  

ƒ 283-02-08
╝e deel hiervan is ƒ    70-15-10  

ƒ          65-14-06 
20e penning is ƒ 3-5-12.
Volgt nog een specificatie van de goederen gelegen te Someren 
- fol. 167vo.       ƒ   143-00-00   

      
ƒ 208-14-06 
R 97 fol. 184 10-08-1759
Francis van Hugten, te Vlierden, verkoopt aan Jan Souve, chirurgijn:
- groes in de Steegen 3 l.

1. Jan van Riet
2. Mattijs van Bussel
3. de Loop
4. kn Francis Timmermans

Koopsom: ƒ 66-6-0.
Doch is overeengekomen dat ingevalle de transportant, sijn vrouw off kinderen 
eenig swaar accident, hetsij beenbreuken als anders mogte overkomen den voorn.
chururgijn het selve voor halff gelt sal komen cureere uyt welke hoofde de 
voors. kooppenningen worden verhoogt met 20 gulden - dus voor ƒ 86-6-0.
Dog sijn die 20 gulden om redenen als voor bij dezelven chirurgijn ingehouden. 
R 121 fol. 112 17-08-1759
Schepenen van Asten verklaren ter instantie dat Johannes Hanewinkel, jongman,
geboortig van Liessel, omtrent drie jaar heeft gewoond bij Hendrik Halbersmit,
chirurgijn, alhier, en zich gedurende die tijd "sig wel stil en ordentelijk
gedragen en gecomporteert" staande ter goeder naam en faam.
Hij wil zich begeven naar andere landen.
R 163 fol. 172vo 01-09-1759
Taxatie van de onroerende goederen van Jennemie Jansen van Bussel - overleden
12-8-1759.
Dirk Peter Martens N.U. is erfgenaam van de overledene.

1/6e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag 3╜ l. ƒ  30-00-00

1. de straat
2. Peter Canters

- land den Berg 2 l. ƒ  10-00-00
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 1-2. Leendert van Hugten
3. Mattijs van den Eynden

- den Kleyne acker 3 cops. ƒ   4-00-00
1. Tiele Slaats
2. Martinus Slaats

- land de Langeacker 2╜ l. ƒ  10-00-00
1. de Waterlaat
2. den Heydriesweg

- land den Hoydries 3 l. ƒ  12-00-00
1. Jan Verreyt e.a. 
2. Dandel Coolen

- den Beekacker 6╜ l. ƒ  20-00-00
1. Peter Canters
2. Mattijs van den Eynden

- land den Heycamp 3 l. ƒ   6-00-00
1. Wouter de Groot
2. Dirk Jansen

- land het Heycampke 3 cops. ƒ   2-00-00
 1-2. weduwe Wouter de Groot

- land bij Dirk Driessen  3 l. ƒ  12-00-00   
1. Jan Verreyt
2. erven Marcelis van Hugten

- groes de Wey 1╜ l. ƒ   6-00-00
1. Daandel Coolen
2. weduwe Wouter de Groot

- groes het Reybeemtje 1╜ l. ƒ   4-00-00
1. Andries van Hugten

2. Martinus Slaats
- groes het A-veltje 4 l. ƒ   8-00-00

1. Daandel Coolen
2. weduwe Jan Slaats

- groes 2 l. ƒ  10-00-00
1. weduwe Wouter de Groot
2. de erfgenaam

- groes den Brant 2 l. ƒ  10-00-00
1. Peter Canters
2. Mattijs van den Eynde

- groes het Nieuwveltje 1╜ l. ƒ   4-00-00
1. weduwe Leendert Jan Dirks 

2. Jan Lomans
- groes aan het Sloot 1╜ l. ƒ   5-00-00

1. Dirk Jan Claus
2. de Heren van Asten

- groes het Weyveltje 4 l. ƒ   8-00-00
1. Daandel Coolen
2. Jan Lomans

- groes het Weyvelt 2 l. ƒ   5-00-00
1. Tiele Slaats
2. Peter Canters

- groes het velt van Joost Leenders
1╜ l. ƒ   6-00-00

1. Dirk Jan Claus
2. Daandel Coolen

- den dries bij Dirke  1 l. ƒ   2-00-00
1. Mattijs van den Eynde

2. weduwe Jan Slaats             
ƒ 174-00-00
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De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 4-00-00/jr. aan Tengnagel - 

in kap. ƒ 100-00-00
- ƒ 8-00-00/jr. aan 's Gravesande

   in kap. ƒ 200-00-00
- ƒ 0-15-00/jr. aan den Armen

in kap. ƒ  18-15-00
- ƒ 0-12-00/jr. aan de Heren van 
                Asten     in kap. ƒ    15-00-00  

 ƒ 333-15-00
1/6e deel hiervan is  ƒ    55-12-08

ƒ           118-07-
08

Nog de helft in:
- huis, hof en aangelag en een akker daaraan         ƒ  75-00-
00

4 l.
  Gekomen van Dirk Andriessen

1. Goort van Bussel
2. Leendert van Hugten

- land den Berg 4 l.  
ƒ  50-00-00

1. Leendert van Hugten
2. kn Francis Lomans

- groes het Smalveltje 2 l.  
ƒ  23-00-00

 1-3. kn Francis Lomans
Nog 1/6e deel in de helft van:

- huis, hof en aangelag - te Ommel 2 l. ƒ   8-00-00
1. Jan Goort Lomans
2. Jan Keyzers

- den dries agter de schuur
2 l. ƒ   4-00-00

1. Jan Keyzers
2. Willem Jan Goris

- land den Espenacker 2 l. ƒ   2-00-00
1. Jan Goort Lomans

2. weduwe Hendrik Zegers
- land den Ven en Espenacker

4 l. ƒ   4-00-00
1. Antoni Zeegers
2. Willem Jan Goris

- land 3 cops. ƒ   1-00-00
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Keyzers

- land 7 l. ƒ   8-00-00
1. Jan Peter Smits
2. Jan Keyzers

- land de Loo 7 cops. ƒ   2-00-00
1. Peter Jan Wilbers
2. Willem Jan Goris

- groes 20 l. ƒ  16-00-00
1. Jan Keyzers
2. Jan van de Loverbosch           

ƒ  45-00-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 0-10-00/jr. aan de Kempenaar - 
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             in kap. ƒ  12-10-00
- ƒ 0-03-12/jr. aan de Heer van 
                Helmont - in kap. ƒ   4-13-12
- 6╜ vat rogge/jr. aan Jan van 
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  Eersel te Woensel -     in kap. ƒ   145-01-13  
 ƒ 162-05-09

1/6e deel van de helft is  ƒ    13-10-08  
ƒ  31-

09-08
Nog 1/6e deel in de helft van:

- groes het Swartbroek 2 l.  
ƒ   4-00-00

1. Jan Maas
2. Peter Jan Wilbers  

  
ƒ 301-16-00
20e penning is ƒ 15-01-14.
R 24 fol. 60ev. 10-09-1759
- Den drost, aanlegger - contra - Antoni Jaspers, gedaagde.
  Gedaagde is schuldig bevonden aan "het haale van groestorff int Broek, agter
  den Brant, des nagts, den 29 juny l.l." en door de schutter beboet met 
  5 peter (ƒ 4,50).
  Binnen twee weken te voldoen.
- Idem, aanlegger - contra - Jan Peter Franse, in de Steege, gedaagde.
  Gedaagde is, op 2-6-l.l., door de schutter een boete opgelegd van - 
  ƒ 4-10-00 - wegens "het schranke van groes" in den Brant".
- Idem, aanlegger - contra - Gerrit Jacobs van Hugten, gedaagde.
  Gedaagde heeft, op 3 aug. l.l., "den ashoop te digt bij de deur en aant huys
  gelegt".
  Door de schutter beboet met - ƒ 1-5-0.
  Ook Jan Hendriks van den Meulendijk heeft zich hieraan schuldig gemaakt -
  ook te betalen - ƒ 1-5-0.
- Idem, aanlegger - contra - Adriaan Lintermans, gedaagde.
  Gedaagde heeft borg gestaan voor Johannes Martens - wegens de koop van een 
  zadel op de koopdag van Elske Plenders - d.d. 6-1-1757.
  Binnen 14 dagen te betalen.
- Idem, aanlegger - contra - Peeter Haasen, gedaagde.
  Gedaagde is nog een restant van - ƒ 1-7-8 schuldig wegens gekochte oogst
  - d.d. 12-7-1758 - op den Agterbosch.
- Idem, aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
  Gedaagde heeft verleden donderdag - "de ashoop te digt aan de schuur geleyt"
  Boete - ƒ 1-5-0.
R 97 fol. 184vo 11-09-1759
Jan Janse van de Leensel verkoopt aan Jan Willem Lomans:
- groes of land aan de voorste Heusden 1 l. 43 r.

1. de verkoper
2. Wouter Lomans
3. de laan van het Huis van Asten

Koopsom: ƒ 50,-.
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R 121 fol. 113 11-09-1757
- Peter Aart Koppens - weduwnaar Jenneke van Hooff - geass. met Peter Hendrik
  Goossens, te Someren - g.m. Peternel van Hooff - en dus oom van de kinderen 
  van Peter Aart Koppens - en zijn voorn. vrouw - alsmede:
  Wilbert Aart Koppens, ook oom van de kinderen m.n. Jenne Maria en Arnoldus -
  en
- Catalijn, dr. Francis van de Weyer, meerderj. j.d., te Vlierden - geass. met
  haar vader, Francis van de Weyer, en Antoni Verhees, te Lierop, haar geassu-
  meerde momboiren.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen alle goederen in die zij bezitten en verkrijgen.    
- De goederen die de bruidegom met zijn overleden vrouw heeft bezeten en die 
  hij met zijn bruid mocht verkrijgen gaan na hun overlijden naar de v≤≤r-kin-
  deren en kind(eren) uit dit huwelijk - alsof het kinderen van ΘΘn bedde wa-
  ren. Zonder onderscheid vanwaar de goederen gekomen zijn.
- Indien de bruidegom mocht komen te overlijden v≤≤r de bruid, zonder dat er
  kind(eren) uit dit huwelijk worden nagelaten - dan zullen de goederen, zon-
  der onderscheid vanwaar die gekomen zijn "genoten" worden bij de v≤≤r-kinde-
  ren voor 2/3e deel en bij de bruid voor 1/3e deel.
- Indien de bruidegom de langstlevende mocht zijn dan mogen de vrienden van de
  bruid "genieten" het voors. 1/3e deel.   
     
R 97 fol. 185 18-09-1759
- Joost Michiel Kuypers, te Hamont, verkoopt aan Goort Michiel Kuypers 
1/3e deel onverdeeld in: 
- huis, hof, aangelag en 9 percelen land en groes - op Voordeldonk 7╜ l.
Bij de koper in gebruik - ten quohiere fol. 127.
Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop.

Koopsom: ƒ 6,-.
R 32 fol. 12 22-10-1759
- Hendrik Eysbouts en Antoni Laurens Evers worden aangesteld als collecteurs der
  beden - ingegaan 17-9-1759 - 16-9-1760.
  En van de verponding - 1-1-1760 - 31-12-1760.
- Hendrik Coopmans en Peter Joosten van Bussel worden aangesteld als collec-
  teurs van de Gemene Middelen - 1-10-1759 - 30-9-1760.
R 121 fol. 114vo 27-10-1759
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, als collecteur van
de landsverponding, 1-1-1756 - 31-12-1756, in arrest:
- de vaste goederen van Andries Marcelisse, te Someren - tot verhaal van 

ƒ  5-04-00
- Idem van - Magrieta Willem Slaats ƒ  5-06-07
- Idem van - Jan van der Linden ƒ  8-13-02
- Idem van - Jan Janse van Rest ƒ  0-16-00
- Idem van - Hendrik Jan Walraven ƒ  5-00-00
- Idem van - Peter Joosten van Hugten - 3/5e deel
             Tomas Hendriks - 3/5e deel ƒ  3-08-02
- Idem van - Mattijs Reynders ƒ 10-05-02
- Idem van - weduwe Peter Verberne ƒ  9-09-08
- Idem van - Pieter Willem Lomans ƒ 16-13-06
- Idem van - Joost Tijs Kuypers ƒ  0-15-00
- Idem van - weduwe Joost Verberne - in het Dorp ƒ  2-00-08
R 143 29-10-1759
De Heren van Asten laten verkopen: "een laan opgaande eykeboomen, staande on-
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trent het Casteel".
- 33 kopen 256 bomen Opbrengst: ƒ 352,-.
R 24 fol. 62vo 05-11-1759
Gedagvaard zijn Jan Verduyseldonk, Peter Joosten van Hugten en Tomas Hendriks -
ter voldoening van een varken.
R 121 fol. 115vo 09-11-1759
Antoni La Forme, drost en secretaris, te Deurne, stelt zich borg voor de 40e 
en 80e penning die door Jacobus Losecaat, bij het passeren van enige obligatie
en andere acten, ter secretarie van Asten, Bakel en Lierop, zal komen te ont-
vangen en welke verantwoord moeten worden ten kantore van de 40e penning.
Omgekeerd stelt Jacobus Losecaat zich borg voor Antoni La Forme.
R 97 fol. 185vo 12-11-1759
Jan Verreyt verkoopt aan Jan van Riet, president:
- een obligatie van - ƒ 150,- α 3,66% t.l.v. Jan Joost Tielen - d.d. 4-12-1658.
Wordt nu betaald door de weduwe Hendrik Aart Tielen.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn ouders.

Koopsom: ƒ 125,-.
R 97 fol. 186 16-11-1759
Hendrien, dr. Hendrik Cornelis Hikspoor, te Liessel, verkoopt aan Jan Lambert
Hikspoor, te Liessel:
- groes 2 l.

1. Hendrik Canters 
2. Elisabet - weduwe Gerrit Hoefnagels
3. de Aa
4. Goort van Bussel e.a. 

Koopsom: ƒ 25,-.
R 163 fol. 179vo 19-11-1759
Taxatie van de onroerende goederen van Dirk Fransen - overleden - 19-10-1759.

W
aarde
- de helft in een stuk groes 3 l. ƒ 20,-

1. de Aa
2. kn Jan Wilbers

- hooiland in de Beemden - na het Voortje 3 l. ƒ 30,-
1. Hendrik Welten 

2. kn Antoni van den Boome       
ƒ

 50,-.
20e penning is - ƒ 2-10-0.
R 97 fol. 186vo 22-11-1759
Evert van Geffen verkoopt aan Roeloff Graaff, ondervorster, en schutter:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Jan Slaats
    2. de verkoper
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3. de straat
4. de verkoper en kn Lambert Verheyen

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 190,-.

Te betalen: ƒ 90,- op 1-1-1760 - en 
            ƒ 100,- α 3% - de verkoper mag ieder jaar van de borgemeesters vor-
                           deren - ƒ 25,- van het tractement van de koper als 

    betaling.
R 24 fol. 62vo 26-11-1759
Den drost, aanlegger - "daagt":
- Adriaan Wijlen - wegens betaling der Gemene Middelen, 1756 -  ƒ 
5-14-04
- Adriaan Lintermans   -        - ƒ  7-15-
00
- Francis Plenders -  
- ƒ  7-02-00
- Jan Jacobs Verberne    
- ƒ 11-09-00
R 143 30-11-1759
Jan Janse van de Leensel verkoopt namens zijn vader, Jan van de Leensel den ou-
den, op Voordeldonk - "meubilaire goederen" o.a.:
- zes koeien ƒ 151,-
- twee "osjes" ƒ  14,-
- twee karren ƒ  13,-

Opbrengst: ƒ 215,-
.
R 16 fol. 38 10-12-1759
Jan van Riet, president schepen, aanlegger - contra Pieter Willem Loomans,

gedaa
gde.
R 121 fol. 117 10-12-1759
- Gerrit van Riet, commies van de Tol en vorster, alhier - en Anneke Vervooren
  zijn vrouw,
- Leendert van Riet, schepen,
- Anneke en Helena van Riet, meerderj. kinderen en j.d. van Gerrit van Riet - 
  en Anneke Vervooren - geass. met Pieter Zeynen, schoolmeester, alhier, hun
  geassumeerde momboir - mede voor de verdere, absente, kinderen van de voorn.
  eerste twee comparanten.
Samen zijn zij als ouders, broers en zusters, erfgenamen van Alexander van 
Riet, die als soldaat voor de Kamer Zeeland, met het schip Ouwerkerk, in 1752,
is afgevaren en nu overleden zijnde.
Zij geven procuratie aan Johan Rudolph Thuys, te Middelburg, om namens hen "ter
camere van de Oostindische Compagnie van Zeeland, wesende in Middelborg, alwaar
de voorn. Alexander van Riet is afgevaren" te informeren wat deze "te goede"
heeft nagelaten - dit te innen en te ontvangen en de schulden te betalen.
R 143 13-12-1759
Daandel Coolen, op Heusden, verkoopt "beesten, hoy, stro en verdere gereede
goederen" o.a.:
- twee koeien ƒ 30,-
- vijf ossen ƒ 95,-
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Opbrengst: ƒ 184,-
.
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R 97 fol. 189 17-12-1759    
Jacobus Losecaat verkoopt aan Hendrik Willem Berkers en Peter van Bussel, als
kerkmeesters van de Roomse Gemeente:
- het Kerkehuys - in het Dorp

 1-3. de straat of weg
 2-4. de Heer Petrus Aarts

En dat zo en gelijk het zelve bij de Gemeente der Roomse ingezetenen gebruikt
wordt.
Betreffende de accordering van dit gebruik - zie register van ha. Ho. Mo. reso-
lutiδn - fol. 184-185.
Verkoper aangekomen bij koop van de heerlijkheid met Jan van Nievervaart en 
Cornelis van Hombroek voor de Rade en Leenhove van Brabant, te 's Hage - 
d.d. 23-9-1754 en scheiding en deling voor dezelfde Raad - d.d. 25-9-1754.

Koopsom: ƒ 900,-.
R 97 fol. 190 18-12-1759
Jan Janse van de Leensel is schuldig aan Engel Reynier Smits, te 
(Mierlo/ Lierop ?) - ƒ 300,- α 3%.
Marge: 31-12-1798 - gelost aan Johannes J. van Eyck, te Lierop, als mede-erfge-
                    naam van Engel Reynier Smits.
R 97 fol. 190vo 21-12-1759
Dirk Jan Claus verkoopt aan Peter Canters de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 2╜ l.

 1-3. de straat
2. de gemeente
4. Arnoldus van Hugten

- land aan den Dries 2╜ l.
 1-3. de gemeente

- groes het Broekveltje 2  l.
1. de gemeente
2. Huybert Joosten

Koopsom: ƒ 75,-.
R 121 fol. 119vo 22-12-1759
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Andries van Hugten en Mattijs Smits,
i.p.v. zijn overleden vader, Peter Smits, als borgemeesters, St. Jan 1757-'59,  
in arrest:
- de vaste goederen van Johannes Martens, te Ostappen - tot verhaal van 
  de reδele verponding, 1-1-1757 - 31-12-1757 - ter somme van:

ƒ 19-09-08
- Idem van - weduwe Willem Roefs ƒ 19-16-10
- Idem van - Hendrik Meusse Roymans ƒ  2-04-00
- Idem van - Tomas Hendriks ƒ  4-18-14
- Idem van - Goort Franse van Bussel ƒ  4-19-00
- Idem van - Hendrik Hendriks ƒ  2-02-02
- Idem van - Pieter Willem Lomans ƒ 10-10-12
- Idem van - Johanna Smits ƒ  1-18-00
- Idem van - weduwe Joost Verberne ƒ  2-00-00
- Idem van - Jan Janse Paulus ƒ  5-17-14
- Idem van - weduwe Arnoldus Tiele, te Ostaden ƒ 10-07-00
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R 121 fol. 123 31-12-1759 1/2
- Jenneke van Hugten - weduwe Jan Slaats - als moeder van:
- Jan Slaats,
- Joost Verheyen - g.m. Elisabet Slaats,
- Andries Bertens - g.m. Catarina Slaats,
- Hendrien Slaats, meerderj. j.d. - allen alhier - en
- Pieter Slaats, op de Hoge Zwaluw,
- Ture Slaats, te Leende.
Zij bezitten:
- huis, land en groes,
- "meubilaire gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen".
Welke sedert het overlijden van haar man en hun vader in gemeenschap bezeten -
en door de weduwe en haar zoon, Mattijs, te Heusden, bewoond en bewerkt zijn. 
De comparanten dragen al deze goederen over aan Mattijs Slaats - dat alles voor
"de reδele en personeele schulden" op conditie dat hij, verkrijger, de eerste
comparante, zijn moeder, gedurende haar verdere leven zal verzorgen.
R 97 fol. 191vo 31-12-1759 2/2
- Jenneke van Hugten - weduwe Jan Slaats - als moeder van:
- Jan Slaats,
- Joost Verheyen - g.m. Elisabet Slaats,
- Andries Bertens - g.m. Catarina Slaats,
- Hendrien Slaats,
- Pieter Slaats, op de Hooge Zwaluw,
- Ture Slaats, te Leende.
Zij verkopen aan Maatijs Slaats:
- huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag - op Heusden 3 l.

1. Daandel Coolen
2. Arnoldus Slaats

- 10 percelen land en groes 34 l.
Zoals in gebruik bij Mattijs Slaats.
Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.

- ƒ 1-10-0/jr. aan het Geeffhuys, te 's Bosch,
- ƒ 2-00-0/jr. aan het Huis van Asten.

  Koopsom: ƒ 100,-.
Aanwezig zijn ook Willem Slaats en Hendrik Stevens
welke consenteren - zonder daaraan enig recht te verbinden.
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